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EDITAL Nº 01/2023  CHAMADA PÚBLICA  

 

Dispõe sobre os procedimentos para a 

realização de Chamada Pública para    

provimento de vaga temporária para o ano de 

2023 âmbito da Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Anita Garibaldi - SC 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Samara 

Zanoni Dutra, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei 

1.013/1991, e legislação em vigor no ato da admissão, torna público, pelo presente Edital, 

as normas para Chamada Pública, para os cargos da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, não possuindo o referido profissional no Processo Seletivo Edital nº 01/2021, 10 

de dezembro de 2021,  e conforme a necessidade da Secretaria de Assistência Social, em 

obediência aos Princípios Constitucionais da Impessoalidade, Publicidade e Eficiência 

Administrativa, e nos itens a seguir:  

1. A Chamada Pública será realizada no dia no dia 31 de janeiro de 2023 às 

14h de modo presencial na Secretaria Municipal de Assistência Social. 

2. O Cargo: Psicólogo. 

3. Vale ressaltar a importância, bem como a urgência na ocupação deste 

cargo, uma vez que este profissional atua em conjunto com a assistente social desta 

secretaria formando a equipe técnica, que atende diversas demandas de média e alta 

complexidade da política municipal de assistência social. 

4. A chamada deste profissional refere-se ao Processo Seletivo Edital nº 

01/2021 de 10 de dezembro de 2021, o qual não continha este cargo disponível para 

realização da prova e posterior chamada. Deste modo, será feita Chamada Pública, a ser 

expedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo publicada no site 

www.anitagaribaldi.sc.gov.br, e por outro meio hábil; Mural da Prefeitura Municipal de 
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Anita Garibaldi e mural da Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com os 

critérios abaixo:  

4.1 – A Secretaria Municipal de Assistência Social, divulgar a vaga, com carga 

horária e local de locação;   

          4.2 PSICÓLOGO   -  14H 

Ordem Nº Vagas CH Período Local  

01 1 40 

horas 

M/V Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

 

5 – Havendo dois ou mais candidatos para a mesma vaga, a classificação destes 

candidatos obedecerá os critérios descritos nesta chamada pública: 

5.1 - Os candidatos interessados deverão dirigir-se à sede da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, munidos: 

5.2 – Documentos pessoais – CPF e RG; 

5.3 – Certificado de conclusão de curso em psicologia; 

5.4 - Comprovação de tempo de trabalho na proteção social especial; 

6 – O candidato selecionado será o que possuir mais tempo de atuação na área; 

7 - A Chamada será realizada no dia 31 de janeiro de 2023 na Secretaria de 

Assistência Social. 

8 - Este edital entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogam-se as 

disposições em contrário.  

 

Anita Garibaldi (SC),  26 de janeiro de 2023. 
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