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EDITAL Nº 04/2013 
 

CONVOCA PARA OS CARGOS DE PROFESSOR, CANDIDATOS 
APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO REGULADO PELO 
EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 001/2013, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito Municipal de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe 

confere a Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos constitucionais e legais vigentes, 
 
Considerando o Edital de Teste Seletivo nº 001/2013, de 16 de janeiro de 2013; 
 
Considerando a homologação do resultado final contida no Decreto nº 026/2013, de 08 de 

fevereiro de 2013; 
 
RESOLVE: 
Art. 1º Convocar os candidatos aprovados e classificados, á realizar exame de boa saúde física e 

mental, com médico perito em medicina do trabalho, para admissão em caráter temporário para a 
função cargo de PROFESSOR.  

 
Art. 2º As despesas decorrentes do Exame Médico correrão por conta do candidato. 
 

Art. 3º o candidato, se considerado “Apto” no exame de boa saúde física e mental deverá comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, junto a Prefeitura Municipal no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, 
com a documentação indispensável e imprescindível  para assumir a função para qual foi aprovado, conforme segue: 

a) Cópia de CPF 
b) Cópia carteira identidade 
c) 01 foto 3x4 recente 
d) Cópia titulo de eleitor 
e) Comprovante ultima votação 
f) Cópia quitação militar (masculino) 
g) Comprovante de Habilitação na área especifica atinente a função para qual foi aprovada 
h) Carteira de trabalho 
i) PIS/Pasep 
j) Atestado de boa saúde física e mental 
k) Conta para deposito no BB 
l) Certidão de nascimento/casamento 
m) Certidão de nascimento filhos 
n) Comprovante de residência 
o) Folha corrida judicial/efeitos criminais (fórum) 
p) Certidão de quitação com as obrigações eleitorais (fórum) 
q) Declaração de não aplicação de penalidades disciplinares em emprego/funções no serviço público 

 
Art. 4º As atividades inerentes ao cargo serão desenvolvidas junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Turismo, a fim de suprir a necessidade, de acordo com a necessidade da municipalidade. 
 
Art. 5º Este edital será publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Bandeirante, na Avenida Santo Antonio, e 

estará disponível aos interessados. 
 
Art. 6º O candidato não poderá alegar desconhecimento do inteiro deste edital e do edital nº 001/2013 de 16 de 

janeiro de 2013, e outras cominações legais correlatas, ficando sujeitas as condições neles estabelecidas. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Bandeirante (SC), em 08 de Fevereiro de 2013. 

 
 

JOSÉ CARLOS BERTI 
Prefeito Municipal 
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