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DECRETO SG/nº 099/21, de 22 de janeiro de 2021.

Prorroga o prazo do Processo Seletivo Simplificado
com resultado final homologado pelo Decreto SG/nº
134/20, de 7 de fevereiro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições
legais e de conformidade com o art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de
julho de 1990,

CONSIDERANDO o início do ano letivo de 2021, com previsão para
retomada das aulas em 17 de fevereiro de 2021;

CONSIDERANDO a concessão de medida liminar nos autos da Ação
Civil Pública nº 5021968-97.2020.8.24.0020/SC, que determinou a suspensão do
certame resultante dos editais de Processo Seletivo nº 18/2020 e 19/2020 e a
abstenção de realização da prova de seleção, inviabilizando a realização de outro
certame antes do início do ano letivo;

CONSIDERANDO a existência de candidatos aprovados no Processo
Seletivo Simplificado, conforme resultado final homologado pelo Decreto SG/nº
134/20, de 7 de fevereiro de 2020, aguardando chamamento conforme a lista
classificatória;

CONSIDERANDO a possibilidade de prorrogação do prazo de validade
do Processo Seletivo Simplificado, nos termos do item 11, Das Regras Gerais do
Processo Seletivo Simplificado, do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº
009/2019 – Educação;

CONSIDERANDO a necessidade de divulgação de nova data para
chamada e escolha de vagas, conforme Anexo X do Edital de Processo Seletivo
Simplificado nº 009/2019 – Educação;

CONSIDERANDO que a contratação se dará para o exercício das
funções temporárias de professor e realização de atividades de forma presencial e em
sala de aula, atividades incompatíveis com o trabalho remoto;

CONSIDERANDO a maior vulnerabilidade dos profissionais integrantes
do grupo de risco frente a situação de saúde pública decorrente do coronavírus
(COVID-19); e

CONSIDERANDO, por fim, ser um dos requisitos básicos para a
investidura em função temporária a comprovação da aptidão física e mental para o
exercício das atividades, nos termos do item 2.8 do Anexo XI – Das exigências e
documentos para admissão/contratação, do Edital de Processo Seletivo Simplificado
nº 009/2019 – Educação;

DECRETA:
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Art.1º Fica prorrogado, por mais 1 (um) ano, a partir de 10 de fevereiro
de 2021, o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado com resultado final
homologado pelo Decreto SG/nº 134/20, de 7 de fevereiro de 2020, conforme Edital
de Processo Seletivo Simplificado nº 009/2019 – Educação.

Art.2º Os candidatos habilitados no certame, conforme lista de
classificação, excetuados os que firmaram contrato administrativo no ano letivo de
2020, estando aptos para o exercício da função, serão convocados nos termos do
Anexo X do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 009/2019 – Educação, sendo
as datas para chamada presencial aquelas constantes na tabela anexa, que
corresponde ao Anexo I deste decreto.

Art.3º Será firmado pelo candidato, no ato da contratação, termo de
declaração de aptidão para o exercício de função pública, a ser desempenhada de
forma presencial e em sala de aula, conforme modelo previsto no Anexo II.

§1º Em caso de declaração falsa e/ou havendo necessidade de
afastamento do contratado das atividades, o contrato será rescindido nos termos do
inciso II do art. 10 da Lei 6.856, de 9 de março de 2017.

§2º O candidato pertencente ao grupo de risco, somente poderá ser
contratado, declarando-se ciente de que a função será desempenhada de forma
presencial e mediante apresentação de atestado médico de aptidão para o exercício
da função de forma presencial.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Marcos Rovaris, 22 de janeiro de 2021.

CLÉSIO SALVARO
Prefeito Municipal de Educação

KATIA MARIA SMIELEVSKI GOMES
Secretária Geral

LPV// erm.
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ANEXO I

A chamada aberta ocorrerá de acordo com a ordem de classificação e será realizada no
Teatro Elias Angeloni, (Endereço Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Luiz) conforme a
tabela a seguir:

COMPONENTE CURRICULAR/DISCIPLINA DATA HORÁRIO

Escola Polo de Surdos Profª. Maria de Lourdes
Carneiro, Bilíngue, Intérprete e Instrutor de Libras.

01/02/2021 8h30min

Matemática (Classificação 1º ao 60º) * 01/02/2021 13h30min

Ciências (Classificação 1º ao 60º) * 02/02/2021 8h30min

Língua Portuguesa (Classificação 1º ao 60º) *
Língua Inglesa (Classificação 1º ao 60º) *
Língua Portuguesa/Língua Inglesa
(Classificação 1º ao 60º) *

02/02/2021 13h30min

Ensino da Arte (Classificação 1º ao 60º) * 03/02/2021 8h30min

Educação Física (Classificação 1º ao 80º) * 03/02/2021 13h30min

História (Classificação 1º ao 60º) *
Ensino Religioso (Classificação 1º ao 30º) *

04/02/2021 8h30min

Geografia (Classificação 1º ao 60º) * 04/02/2021 13h30min

Educação Infantil e Ensino Fundamental anos
Iniciais (1º ao 5º ano) (Classificação 1º ao 100º)

05/02/2021 8h30min

Educação Infantil e Ensino Fundamental anos
Iniciais (1º ao 5º ano) (Classificação 101º ao 200º)

05/02/2021 13h30min

Educação Infantil e Ensino Fundamental anos
Iniciais (1º ao 5º ano) (Classificação 201º ao 300º)
*

08/02/2021 8h30min

Educação Infantil e Ensino Fundamental anos
Iniciais (1º ao 5º ano) (Classificação 301º ao 400º)
*

08/02/2021 13h30min

Educação Infantil e Ensino Fundamental anos
Iniciais (1º ao 5º ano) (Classificação 401º ao 500º)
*

09/02/2021 8h30min

Atividade Complementar/Oficina (Escolas em
Tempo Integral)
Atendimento Educacional Especializado (AEE)
Especialistas em Assuntos Educacionais
Informática

Qualquer
momento, a
partir do dia
17/02/2021

Chamada por ligação
telefônica, conforme

necessidade da unidade
escolar

*A chamada só alcançará o número de classificação previsto enquanto houver vaga. No caso
de encerramento de vaga, ela não terá continuidade na próxima data.
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA

Eu, _________________________________________________________________,

inscrito(a) no CPF sob o nº __________________, portador(a) do RG nº

_________________, candidato (a) aprovado(a) no Processo Seletivo Simplificado

(Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 009/2019 – Educação), declaro que não

possuo impedimento de ordem médica, estou em perfeitas condições de saúde e

apto(a) para exercer a função de (  ) Professor (  ) Especialista em Assuntos

Educacionais no âmbito da Rede Municipal de Ensino.

Declaro, ainda, estar ciente de que as atividades serão desenvolvidas de forma

presencial, sendo incompatível com o interesse público o desempenho das atividades

de forma remota.

_______________________________________
Assinatura do Candidato


