
 
 

EDITAL Nº. 10/2018 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO  

 

RITA DE CÁSSIA CAMPOS PEREIRA, Prefeita Municipal de Muitos Capões (RS), 

torna público a abertura de chamamento dos aprovados no Concurso Público 17/2014, 

para contratação emergencial por necessidade temporária, nos termos do art. 50, I e III 

da Lei Municipal nº 672/2011. 

 

1. Das Vagas 
 

O presente chamamento se destina ao preenchimento de 4 (quatro) vagas para o cargo 

Professor do Ensino Fundamental Anos Finais – 22 horas, em sede de contratação 

emergencial, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, 

para o período letivo/2018, compreendido entre 01 de março a 14 de dezembro de 2018, 

de acordo com o art. 50 da Lei Municipal nº 672/2011. 

O presente processo seletivo destina-se a atender necessidades eventuais decorrentes 
de afastamentos de servidores por licença saúde, licença gestante, licença interesse, 
férias, atestado médico, restrições, cargos de chefia e direção e assessoramento.  
 
Mediante a existência de candidatos aprovados em concurso a serem nomeados, estes 
tem preferência nas contrações pretendidas.  
 

 

2. Dos Candidatos e da apresentação: 
 

São candidatos aptos às contratações pretendidas, àqueles aprovados em lista de 

espera no último concurso público municipal (Certame 17/2014) para os cargos listados 

abaixo: 

- 1 (uma) vaga para o cargo Professor do Ensino Fundamental Anos Finais  22 horas/ 

Ciências; 

- 1 (uma) vaga para o cargo Professor do Ensino Fundamental Anos Finais  22 horas/ 

Filosofia; 

- 1 (uma) vaga para o cargo Professor do Ensino Fundamental Anos Finais  22 horas/ 

Geografia; 

- 1 (uma) vaga para o cargo Professor do Ensino Fundamental Anos Finais  22 horas/ 

História. 

 



 
 

      2.1 - Os candidatos deverão apresentar à Secretaria Municipal de Educação - 
SMED, Carta de Intenção para preenchimento das respectivas vagas, conforme anexo 
I, no prazo de 15.02.2018 à 23.02.2018. 
 

3. Da contratação: 
 

Os candidatos que apresentarem a Carta de Intenção no prazo estipulado serão 

chamados conforme a ordem de classificação no Concurso Público 17/2014 e o número 

de vagas ofertadas, entendendo-se como desistência tácita da contratação autorizada 

a não apresentação da mencionada Carta de Intenções. 

A desistência da contratação emergencial aqui referida não implica em qualquer 

alteração na ordem de classificação no Concurso Público para fins de nomeação em 

caráter efetivo. 

Será pago, a título de remuneração, o valor equivalente ao professor de Ensino 

Fundamental Anos Finais, 22 h, nível II. 

Os direitos do contratado serão de acordo com art. 52 da Lei Municipal nº 672/2011. 

Os candidatos selecionados, além dos documentos pessoais necessários, deverão 

apresentar  habilitação específica em nível superior na área pretendida, conforme o art. 

24 da Lei Municipal nº 672/2011. 

 

Muitos Capões, 01 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

RITA DE CÁSSIA CAMPOS PEREIRA 
Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO I – CARTA DE INTENÇÃO 

 

Exma  Sr.ª 

Prefeita Municipal 

          Muitos Capões (RS) 

 

Nome:_____________________________________________________________Data de 

nascimento: ________________________ Nacionalidade: __________________ Estado civil: 

___________________________ 

Endereço:_________________________________________________Nº________ 

Complemento:______________Bairro:___________________________________ 

Cidade:_____________________________________Estado____Cep:___________ 

Telefone:__________________Cel_____________________RG:______________ 

C.P.F:_______________________Email_____________________________ 

 

Vem mui respeitosamente manifestar a Vossa Excelência a intenção em assumir a vaga 

aberta para a contratação emergencial autorizada pela Lei Municipal nº 672/2011, art. 50, 

I a III, no cargo de ______________________________, para o qual fui aprovado(a) no 

Concurso Público 17/2014 e permaneço em lista de espera. 

 

Muitos Capões (RS), ________ de ___________ de 2018. 

 

 

_______________________________ 

Solicitante 
 


	Muitos Capões (RS)



