
Edital de Processo Seletivo nº 04/2009 
 
 

“Abre inscrições para o Processo Seletivo à Contratação de 
Profissionais da Área de Educação Física e Pedagogia– 
Projeto 2º Tempo, por prazo determinado”. 

 
 
    Mauri José Zucco, Prefeito Municipal de Coronel Freitas-SC., no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com o Decreto Municipal 
nº 3.144/2002, de 04 de fevereiro de 2002, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontram 
abertas as inscrições para o processo seletivo de Candidatos para contratação de profissionais da área da 
educação física e pedagogia por prazo determinado, de acordo com  Lei  Municipal nº. 1.632 de 03 de Fevereiro 
de 2009 que cria o Programa Segundo Tempo. 
 
 

CARGO VAGAS C.H VALOR QUALIFICAÇÃO 
Coordenador Pedagógico 
 

01 40 2.400,00  Profissional de nível superior da área de 
Educação Física ou Esporte, com 
experiência pedagógica para coordenação, 
supervisão e orientação na elaboração de 
Projetos (Propostas Pedagógicas); 

Coordenador de Núcleo 
 

02 20 900,00  Profissional de nível superior da área de 
Educação Física ou Esporte. 

Monitor de Esporte 
(Estágiário) 
 

 
02 

 
20 

 
40000 

Estudante de graduação regulamente 
matriculado em cursos de Educação Física. 
ou Esporte. 

Monitor de Atividades 
Complementares (Estagiário) 

02 10 255,00  Estudante de graduação regularmente 
matriculado no curso de Pegadogia.  
 

 
 -O número de contratações será de: 

• 01 Coordenador Pedagógico; 
• 02 Coordenadores de Núcleo; 
• 02 Monitores de Esporte; 
• 02 Monitores de Atividades complementares. 

 
 O candidato será chamado de acordo com a ordem de classificação. 
       
                           II - INSCRIÇÕES: 
 

A. - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

   Abertura das inscrições: 12/02/2009 
   Encerramento das inscrições: 13/02/2009 
   Local das inscrições: Prefeitura Municipal de Coronel Freitas-SC.  
   Horário das inscrições: 08h00 as 11h00 e 14h00 as 17h00 

 
   A.1 Não serão aceitas inscrições por correspondências, condicionais ou provisórias. A 
inscrição poderá ser feita por procurador, através de instrumento específico, com firma reconhecida. 
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                                  A.2. O candidato terá direito a inscrever-se em dois cargos desde que tenha a qualificação 
exigida. 
 

                                   
                     7. - O Edital de Abertura e de seus anexos estarão à disposição junto à Prefeitura 

Municipal de Coronel Freitas-SC. Para cópia reprográfica. 
 
               III -DA PROVA DE TÍTULOS 

1 – Serão considerados títulos os documentos que se enquadrem ao estabelecido neste capítulo; 

2 – A prova de títulos consistirá na valoração de títulos de formação profissional, obtidos, até a data do 
encerramento das inscrições, que serão valorizados na escala 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 
 
No Ato da Inscrição o candidato deverá apresentar Os Títulos  originais  acompanhados de fotocópias para 
entregar. Exceto o Comprovante (certificado ou declaração) de experiência pedagógica para coordenação, 
supervisão e orientação na elaboração de Projetos, exigido no Cargo de Coordenador Pedagógico que deve estar 
autenticado em Cartório. 
        
                     V - VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
   O presente processo seletivo terá validade por 18(dezoito) meses. 
 
                    VI – DA CONTRATAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
  
    A Contratação do candidato aprovado no processo seletivo obedecerá aos seguintes 
princípios: 

1. – A ordem rigorosa de classificação; 
2. – Os candidatos somente serão Contratados e considerados aptos após 

apresentarem os documentos e condições a seguir: 
- O gozo dos direitos políticos; 
- Estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
- O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
- Idade mínima de 18 anos; 
- Aptidão física e mental; 
- Declaração de inexistência e incompatibilidade de cargos ou função pública 

e, de horários de trabalho, nos termos do art. 37, inc. XVI, da Constituição 
Federal. 

- Ter atendido a outras condições prescritas em lei.  
    

VIII – DA COORDENAÇÃO, ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃ O: 
 
    O Processo Seletivo será feito sob supervisão e assessoramento da Comissão nomeada 
pelo Sr. Prefeito Municipal, através de Portaria Municipal e fiscalizada pela Assessoria Jurídica do Município. 
 
 
Coronel Freitas – SC, 06 de Fevereiro de 2009 
 
  
 

MAURI JOSÉ ZUCCO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


