
 
 

Edital de Processo Seletivo nº 05/09 
 
 

“Abre inscrições para o Processo Seletivo à Contratação de 
profissionais da área de Língua Estrangeira – Inglês, 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 
de educação, por prazo determinado, de acordo com a Lei Municipal nº1.188, de 12 de junho de 2001 e suas 
alterações, bem como as Leis nº1.241, de 20 de dezembro de 2001 e nº1.245, de 21 de dezembro de 2001, para 
os cargos abaixo relacionados. 
 

CARGO C.H VALOR  NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
10 ou  
20 hs 

207,01 
414,02 

Graduação incompleta na área de atuação 
(a partir do 4º período)  

 
PROFESSOR DE LÍNGUA 
INGLESA 
 10 ou 

20 hs 
338,37 
676,73 

Diploma de Nível Superior na área de 
atuação. 

  
 II. - INSCRIÇÕES: 

A. - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

   Abertura das inscrições: 26/02/2009 
   Encerramento das inscrições: 27/02/2009 
   Local das inscrições: Prefeitura Municipal de Coronel Freitas-SC.  
   Horário das inscrições: das 8h30min às 11h30min. Das 13h 30 min às 16h30min. 
      
   “Não serão aceitas inscrições por correspondências, condicionais ou provisórias. A 
inscrição poderá ser feita por procurador, através de instrumento específico, com firma reconhecida”. 
 
   B. - DOCUMENTOS E REQUISITOS: 

1. – Nacionalidade: O candidato deverá ser brasileiro, nato, ou 
naturalizado; 

2. – Idade: Mínima de 18 anos à data do encerramento das inscrições do 
presente Edital. 

3. – Documentação: No ato da inscrição, os candidatos deverão 
apresentar os seguintes documentos (original e cópia reprográfica): 
 

a) cópia reprográfica, frente e verso de: 
-Carteira Identidade expedidas pela Secretaria de Segurança; 
-CPF.  

    4. - O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 
informações prestadas por seu procurador, no Requerimento de Inscrição, arcando o candidato com as 
conseqüências de eventuais erros de preenchimento deste documento. 

   5. - Não serão aceitas inscrições por via postal, fax-símile, condicional e /ou 
extemporânea ou por qualquer outra via que não específica deste Edital. 
 
     

1. -DA PROVA DE TÍTULOS:   
 



1 – Serão considerados títulos os documentos que se enquadrem ao estabelecido no item 3 deste 
capítulo; 

2 – A prova de títulos consistirá na valoração de títulos de formação profissional, obtidos a 
contar de 01/01/06, até a data do encerramento das inscrições, que serão valorizados na escala 0 (zero) a 10 
(dez) pontos, conforme tabela abaixo. 

3 -Títulos 
 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE DE 
TÍTULOS (MÁXIMO) 

VALOR 
UNITÁRIO 
(PONTOS) 

VALOR 
MÁXIMO 
(PONTOS) 

Curso de Graduação Superior em 
nível de especialização de 
Doutorado 

1 0,50 0,50 

Curso de Graduação Superior em 
nível de especialização de Mestrado 

1 0,50 0,50 

Curso de Graduação Superior em 
nível de especialização de Pós-
Graduação na área de atuação. 

1 1,40 1,40 

Curso de graduação Superior na 
área especifica de atuação. 1 2,00 

 
2,00 

 
Freqüência em curso de nível 
superior na área de atuação. 

8 0,20 1,60 

Tempo de Serviço Público na área 
do Magistério. 

(Máximo 20 anos) 0,10 2,00 

Participação em curso, congressos, 
seminários e encontros, na área de 
atuação do Candidato, a contar de 
01/01/06.  

 
          (Máximo 100hs) 

0,02 2,00 

          Os Títulos deverão ser apresentados no ato da inscrição, em fotocópias conferidas com o 
original no ato da inscrição. 
   
 
   IV - VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO: 
 
   O presente processo seletivo, terá validade até 31/12/09  
   
  VII – DA COORDENAÇÃO, ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO : 
 
    O Processo Seletivo será feito sob orientação, supervisão e assessoramento da Comissão 
Examinadora, nomeada pelo Sr. Prefeito Municipal, através de Portaria Municipal e fiscalizada pela Assessoria 
Jurídica do Município. 
 
 
Coronel Freitas, 20 de Fevereiro de 2009. 
   
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS/S C,  
 
 
 

MAURI JOSÉ ZUCCO 
PREFEITO MUNICIPAL  

 


