
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Passo de Torres 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO n° 02/2021 

 
 

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças no uso de suas atribuições 

legais e em conformidade com a legislação vigente torna público as normas e 

procedimentos para a chamada dos candidatos aprovados no processo seletivo nº 

01/2021. O edital de convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo n° 

01/2021, que tem como objetivo realizar a contratação de servidores em caráter 

temporário para o ano de 2021. 

1. As Chamadas serão realizadas conforme a real necessidade, obedecendo toda a 

legislação em vigor; 

2. O cronograma de cargos e horários da chamada será divulgado com no mínimo 

de 48 horas de antecedência no site da Prefeitura Municipal de Passo de Torres 

(www.passodetorres.sc.gov.br), conforme anexo I. 

3. As chamadas serão feitas conforme a ordem de classificação e seguirão 

sucessivamente, conforme necessidade pública. Os primeiros colocados nos 

cargos de Arquiteto, Fiscal do Meio Ambiente,  Fiscal de Obras e Fiscal de 

Tributos serão convocados através do e-mail e contato telefônico. A convocação 

não  garante o preenchimento da vaga. 

4. O candidato que não comparecer a chamada perderá o direito de escolha, sendo 

chamado o candidato que estiver presente na chamada, respeitando a lista de 

classificação. 

5. Todos os procedimentos de Chamada devem ser registrados em Ata, a ser assinada 

pelos candidatos presentes; 

6.  Objetivando minimizar os impactos da pandemia o cronograma da chamada 

possui intervalo de 30 minutos entre a chamada de cada cargo. 

7. A chamada ocorrerá pontualmente na hora prevista, caso o candidato não esteja 

no horário, o mesmo perderá a oportunidade de preencher a vaga ofertada no 

cronograma. 

8. A chamada será realizada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças e Setor de Recursos Humanos. 

9. A primeira chamada ocorrerá no dia 15/03/2021, conforme o anexo I. 

http://www.passodetorres.sc.gov.br/


10. A segunda chamada ocorrerá conforme a demanda da Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças em qualquer tempo. 

11. Caso o candidato não compareça na primeira chamada o mesmo poderá 

comparecer na segunda chamada, concorrendo a vaga da segunda chamada. 

 Caso o candidato desista da vaga o mesmo NÃO poderá assumir outra vaga do 

mesmo cargo no decorrer do ano, não sendo permitido a troca de vaga. O 

candidato deve fazer a desistência documentada, em forma de declaração,           

a ser entregue pessoalmente ou via e-mail para o endereço eletrônico 

rh@prefeitura-passo.sc.gv.br . 

12. Será utilizado o e-mail institucional do Setor de Recursos Humanos 

(rh@prefeitura-passo.sc.gv.br) para realizar a comunicação com os candidatos. 

13. Documentos que o candidato deverá apresentar estão relacionados no anexo II. 

14. Os candidatos deverão estar utilizando máscara de proteção e manter o 

distanciamento de 1,5m. 

15. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em 

contrário. 

 
 

Passo de Torres, em 09 de março de 2021. 

 

 

Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças 
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Anexo I 

 

Cronograma de Chamada de ACT 2021. 

 

 

 

15/03/2021 – SEGUNDA-FEIRA 
 

 

CARGO HORÁRIO 

para atendimento com 

o Médico do Trabalho 

para comprovar 

aptidão 

 

HORÁRIO 

para entrega dos 

documentos (conforme 

anexo II) 
 

DATA 

  

Local: Centro de 

Convivência 3º Idade 

Amizade. 

Rua: Mampituba, nº. 

492, Centro - Passo de 

Torres/SC. 
 

 

Local: Setor de 

Recursos Humanos – 

Prefeitura Municipal de 

Passo de Torres. 

Avenida: Beira Rio, n°. 

20, Centro – Passo de 

Torres/SC. 
 

 

 

ARQUITETO 

 

13:30 
 

14:00 
 

15/03/2021 

 

FISCAL DO MEIO 

AMBIENTE 

 

 

14:00 

 

14:30 
 

15/03/2021 

 

FISCAL DE OBRAS 

 

14:30 
 

15:00 
 

15/03/2021 

 

FISCAL DE TRIBUTOS 

 

15:00 
 

15:30 

 

 

15/03/2021 



DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO 

XEROX 

- QUALIFICAÇÃO CADASTRAL INDIVIDUAL (fazer cadastro no site do e- 

social); 
- DIPLOMA DE HABILITAÇÃO/ ESCOLARIDADE; 

- CARTEIRA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE; 

− CARTEIRA DE TRABALHO C/ Nº PIS/PASEP; 

− CARTEIRA DE IDENTIDADE; 

− CPF; 

− CERTIDÃO DE CASAMENTO 

− UMA FOTO 3 X 4; 

− CERTIDÃO NASCIMENTO / RG, CPF E CARTEIRA DE VACINAÇÃO DOS 

FILHOS MENORES DE 14 ANOS; 

− ATESTADO MÉDICO PARA APTIDÃO FORNECIDO PELO MÉDICO 

DESIGNADO PELO MUNICÍPIO; 

− TITULO ELEITORAL; 

− CERTIFICADO DE RESERVISTA P/ HOMENS; 

− COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO; 

− ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES (FORUM DE SUA CIDADE); 

− COMPROVANTE DE VOTAÇÃO (ÚLTIMA ELEIÇÃO E 2º TURNO) 

− DECLARAÇÃO DO NÃO EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE OUTRO CARGO, 

EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA; 

Anexo II 

 

 

Relação de documentos a serem apresentados na chamada. 


