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ESTADO DE SANTA CATARINA 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 042/2015 

Data: 24 de agosto de 2015. 
Referente: PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2014 

 
EMENTA: Convoca Candidatos aprovados aos cargos no Processo Seletivo nº. 002/2014. 

 

EVANDRO SCAINI - Prefeito do Município de Balneário Arroio do Silva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em 
vista o resultado do Processo Seletivo nº. 002/2014, Homologado pelo Decreto nº 33/2015 de 03 de fevereiro de 2015, considerando a 
necessidade das Secretarias Municipais e ainda a existência de Vagas de, convoca os candidatos adiante relacionados, aprovados e 
classificados no Processo Seletivo nº. 002/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, para manifestar o seu 
interesse ou não na vaga no período de 25 de agosto de 2015 a 26 de agosto de 2015, no Horário das 12:00 às 18:00 horas.  
Salientamos ainda que, conforme edital do Processo Seletivo nº. 002/2014: 

12.5 O candidato, após a publicação na imprensa oficial do município da sua convocação, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da 
publicação para manifestar seu interesse na vaga ou apresentar sua carta de desistência, e, caso manifeste interesse pela vaga terá o 
prazo de 10 (dez) dias para apresentar a documentação exigida para a contratação. 
 
12.6. O candidato aprovado no Seletivo, que não quiser ser nomeado, quando convocado, poderá requerer sua reclassificação para o 
último lugar da classificação, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestação do interesse pela vaga. 
 
12.7. O candidato que não se manifestar junto ao Departamento de Pessoal do Município de Balneário Arroio do Silva, no prazo de 02 
(dois) dias úteis, estabelecida conforme item 12.5, será excluído deste Seletivo Público. 

12.8. É obrigação de o candidato manter atualizado seu endereço após a homologação do resultado final. Havendo mudanças de 
endereço dos candidatos classificados, após divulgação da homologação do Seletivo, estas deverão ser comunicadas diretamente ao 
Departamento de Pessoal do Município de BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA. 

12.8.1.  A inobservância do subitem 12.5, implicará na desclassificação do Seletivo Público. 

12.9 Por ocasião da posse serão exigidos, dos candidatos aprovados e nomeados, os documentos que comprovem os requisitos para 
provimento no cargo conforme item 2 deste edital, além de outros exigíveis à época da nomeação conforme legislação e descritos no 
edital de convocação. 

12.10. O não cumprimento dos quesitos necessários impede a posse do candidato. 
 

Caso os candidatos convocados neste Edital não comparecerem até o dia 26 de agosto de 2015, às 18:00 horas, serão considerados 
desistentes e serão automaticamente desclassificados do Processo, sem direito a recurso. 

 
Segue abaixo a Relação dos candidatos Convocados por este Edital: 

 
Motorista 

 

Inscr. Nome Classif. 

36164 Alan Almiro Da Silva 12. Lugar 

36005 Andre Luiz De Pieri 13. Lugar 
33627 Wagner Machado 14. Lugar 
35038 Cristiano Jose 15. Lugar 
35420 Taiane Borges Dos Santos 16. Lugar 
36807 Abraao Goncalves 17. Lugar 
35003 Luiz Vanderlei Santos Da Silva 18. Lugar 

 
 

Balneário Arroio do Silva, 24 de agosto de 2015. 
 
 
 
 

     EVANDRO SCAINI                                                ROSANA BONALDO RAFAEL DE SOUZA 
 

    Prefeito Municipal                                                Secretária de Administração e Finanças 


