
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 

EDITAL Nº 004 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009 
 
 

Abre as inscrições e baixa normas para seleção de 
bolsistas para prestarem serviço neste município. 

  
 
 O prefeito de Águas Mornas, no uso de suas atribuições, baixa normas para a realização 
do processo seletivo para admissão de bolsistas, com base na Lei Municipal 740/2009 de 20 de 
março de 2009 e Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008. 
 
  1 – DO LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES  
  

1.1. LOCAL 
  

As inscrições serão feitas na Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Prefeito José 
Higino Martins, nº 42, centro, Águas Mornas. 
 

1.2. PERÍODO E HORÁRIO 
  

As inscrições serão realizadas nos dias 03 e 04 de dezembro de 2009, no horário das 8hs 
00min. às 12hs 00min. e das 13hs 00min. às 17hs 00min. 
 
  2. REQUISITOS 
 

A) Ser residente no município de Águas Mornas; 
B) Ter idade mínima de 14 anos; 
C) Ter disponibilidade de tempo e horário determinado para suprir as necessidades do 

contratante. 
D) Estar matriculado e freqüentando regularmente as aulas; 
E) Ter disponível carga horária será de 20 (vinte) horas, sendo meio período diário; 
F) Ter meio de transporte para chegar ao local de trabalho; 
G) Realizar prova de avaliação. 
H) Estar cursando o nível médio a partir do 2º ano ou universidade. 
I) A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, 

exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  

3. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
3.1. Carteira Identidade ou Certidão de Nascimento; 
3.2. Preencher ficha de inscrição; 
3.3. Atestado de matrícula e/ou freqüência a partir do 2º ano do Ensino Médio ou de 
curso superior. 
3.4. Cópia do histórico escolar;  
 



 

 
4. DA CLASSIFICAÇÃO 
 

4.1. A classificação dar-se-á pelo resultado da prova escrita que será realizada 
pela Secretaria de Educação. 

4.2. A prova escrita será realizada no dia 09 de dezembro do presente ano, das 
09hs 00min as 11hs 30min, no Complexo Educacional deste município. 
 

  5. HOMOLOGAÇÃO 
 
 5.1. O executivo municipal homologará mediante portaria os classificados pela 
Comissão Especial de Avaliação e publicará os resultados. 
  

  6. DOS VENCIMENTOS 
 
 6.1. Bolsista estudante do ensino fundamental e médio, receberá até 100% do 
menor vencimento do quadro de pessoal da Prefeitura e de nível superior até 210% do 
menor vencimento.  
 

  7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 7.1. A seleção de que trata este edital, terá validade para o ano de 2010. 
 
 7.2. As listas classificatórias serão divulgadas no mural da Sede da Prefeitura, no 
Mural da Secretaria de Educação e no site www.aguasmornas.sc.gov.br  no dia 18 de 
dezembro do corrente ano. 

 
7.3. Fica nomeada Comissão Especial de Avaliação, composta pelos servidores 

Laucir Maria Mees da Silveira e Marleide Ferreira Broering Vargas e Nívia Cristina 
Garcia Vieira com a função específica de selecionar os candidatos as Bolsas de Trabalho. 
 
 7.4. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

  
Águas Mornas, 19 de novembro de 2009.  

 
 

Pedro Francisco Garcia 
Prefeito de Águas Mornas 

 
 
 

Mário Fernandes 
Secretário de Educação, Cultura de Esportes 

 
 
 
 
 
 
Registrado e publicado o presente edital aos 19  dias do mês de  novembro de dois mil e nove. 

 


