
 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO N.º 02/2017 

 
 

O Município de Arabutã, Estado de Santa Catarina, torna público que 
realizará, na forma prevista no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, a 
abertura de inscrições para PROCESSO SELETIVO destinado para admissão 
de Agente de Copa e Higienização, Médico Veterinário e Psicólogo em caráter 
temporário de excepcional interesse público o exercício transitório das funções 
abaixo especificadas e relacionadas a cargos regidos pela Lei complementar 
158, de 29 de dezembro de 2014 e Lei Complementar nº 159 de 29 de 
dezembro de 2014. O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais 
constantes do presente instrumento, elaborado de conformidade com os 
ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 
 

O Processo Seletivo será regido pelas normas deste edital e pelas demais 
disposições legais vigentes e será executado pela Associação dos 
Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), localizada à Rua 
Marechal Deodoro, 772, Centro, Concórdia – SC. Telefone (49) 3482-
3505. Endereço eletrônico: concursos@amauc.org.br 
 

1.2 
 

A prova escrita objetiva  será no dia 13 de agosto de 2017, tendo duração 
de três horas, com início às 08h30 até 11h30, será realizada nas 
dependências do Grupo Escolar Paulo Freire, Avenida dos Imigrantes, nº 
139, Bairro Nicolau Petry, no Município de Arabutã SC, sendo que o 
candidato deverá comparecer munido do protocolo de inscrição, sendo 
obrigatória a apresentação de documento oficial de identidade com 
fotografia. 

 

2. DAS VAGAS 

 

Nomenclatura 
Carga horária 

Semanal 
Quantidade 

inicial* 
Vencimento** 

Escolaridade/Quali
ficação 

Agente de Copa e 
Higienização - 

AGCH 
40 horas 01 R$ 1.238,44 

Alfabetizado e 
atribuições do 

cargo constantes 
na LC 158/2014. 

Medico Veterinário 
 

40 horas 01 R$ 3.815,57 

Ensino Superior 
em Medicina 
Veterinária, 

registro 
profissional no 

órgão 



 

competente. e 
atribuições do 

cargo constantes 
na LC 158/2014. 

Psicólogo 40 horas 01 R$ 4.188,45 

Ensino Superior 
em Psicologia, 

registro 
profissional no 

órgão 
competente  e 
atribuições do 

cargo constantes 
na LC 158/2014. 

Legenda – 
* Havendo necessidade, a administração poderá efetuar novas contratações. 

** Será acrescido ao vencimento vale alimentação no valor de R$ 230,19, 
atualizado até a data de abertura deste Edital. 

 
2.1 

 
 

Os candidatos serão contratados de acordo com a necessidade transitória da 
Administração Pública, nos termos do artigo 37, IX da Constituição Federal. 

 

2.2 
 

O preenchimento das vagas será feita conforme as necessidades da administração, 
respeitando-se, contudo, a ordem de classificação. 

 

2.3 
 

As atribuições do cargo, conforme a Lei Complementar nº 158 de 29 de dezembro 
de 2011, constam no ANEXO I. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1 
 

As inscrições serão realizadas no período de 20/07/17 à 03/08/17, pela 
internet, mediante formulário específico, disponibilizado no site: 
www.amauc.org.br 
 

3.2 
 

Para inscrever-se, o candidato deverá no período de inscrição: 
 

3.2.1 
 

Acessar o site www.amauc.org.br e localizar o “banner” Processo Seletivo Nº 
02/2017; 
 

3.2.2 
 

Ler na íntegra o Edital, fazer o cadastro do candidato se for o primeiro acesso, caso 
já seja cadastrado somente realizar o login para inscrição, no qual declarará estar 
ciente das condições exigidas e das normas expressas no Edital; 
 

3.2.3 
 

Preencher o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados 
e enviá-los via internet, seguindo as instruções. 
 

3.2.4 
 

Imprimir uma cópia do Requerimento da Inscrição e do Boleto e efetuar o 
pagamento até as 23h59min do dia 04/08/2017. 


