ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO
SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2019

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE de Balneário Rincão, torna
público aos interessados, a CHAMADA PÚBLICA N°. 001/2019, para a contratação
temporária dos cargos conforme ANEXO I para a Operação Veraneio 2019/2020, em
atendimento ao art. 5º da Lei Municipal Complementar nº. 013/2017. A documentação
necessária para possível preenchimento das vagas de acordo com a necessidade desta
autarquia está descrita no ANEXO III. O recebimento da documentação ocorrerá entre os
dias 01 de novembro de 2019 a 08 de novembro de 2019, de segunda a sexta-feira, das
08h00 às 17h00, no setor de atendimento do SAMAE, localizado na Rua Paraná, n.º 809 –
Centro – Balneário Rincão/SC.

Balneário Rincão (SC), 31 de outubro de 2019.

_______________________________
ADEMAR DAROLT
DIRETOR PRESIDENTE
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Anexo I
QUADRO DE VAGAS
CARGO
CÓD. 01
Cargo: Agente de Serviços Gerais –
Operação Veraneio.
Vagas: 12
Lotação: SAMAE
Carga horária: 40h semanais
Remuneração
mensal:
Nível
de
referência 07 a 14 do Plano de cargos e
remuneração
do
Servidor
Público
Municipal.
Natureza da relação de trabalho:
Contrato de Trabalho por tempo
determinado para
atender a
necessidade temporária de excepcional
interesse público.
Obs.: A contratação e a quantidade de
ocupação para a vaga ocorrerá de acordo
com a necessidade laboral do SAMAE.

ATRIBUIÇÃO E REQUISITOS
Atividades de nível subalterno, de natureza
operacional e de menor grau de complexidade,
abrangendo trabalhos braçais leves em geral,
serviços de zeladoria, copa, limpezas e
protocolo; efetuar serviços de capina em geral;
varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos
de vias públicas e próprios municipais; zelar
pela conservação e limpeza dos sanitários;
Especial: O exercício do emprego poderá
exigir a prestação de serviços à noite, aos
sábados, domingos e feriados.

Requisitos:
• Idade Mínima: 18 anos.
• Alfabetizado.
• Especialização,
qualificação
com
habilitação legal para o exercício da
função de Agente de Serviços Gerais.
Descrição Sintética: Conservar a limpeza de
CÓD. 02
Cargo: Gari/Coletor de Lixo – Operação logradouros públicos por meio de coleta de lixo
Veraneio.
em caminhões coletores com compactador,
Vagas: 12
varrições, lavagem, pintura de guias, aparo de
Lotação: SAMAE
gramas e outros serviços afins.
Carga horária: 40h semanais
Remuneração
mensal:
Nível
de Descrição Analítica: percorrer logradouros,
referência 07 a 14 do Plano de cargos e seguindo roteiros pré-estabelecidos para
remuneração
do
Servidor
Público recolher o lixo, despejar o lixo, amontoando ou
Municipal.
acondicionando em latões ou sacos plásticos,
Natureza da relação de trabalho: em caminhões especiais, valendo-se de
Contrato de Trabalho por tempo esforço físico e ferramentas manuais, para
determinado para atender a necessidade possibilitar seu transporte; separar o lixo, por
temporária de excepcional interesse tipo de classificação de material, para
público.
reciclagem; realizar a varrição de logradouros
Obs.: A contratação e a quantidade de públicos; capinar vegetação das guias,
ocupação para a vaga ocorrerá de acordo calçadas e margens de rios; pintar guias,
com a necessidade laboral do SAMAE.
sarjetas e alambrados; retirar detritos das
margens dos rios; utilizar equipamento de
proteção individual e coletiva; zelar pela
conservação e guarda dos bens que lhe forem
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confiados; executar outras atribuições afins.
Especial: O exercício do emprego poderá
exigir a prestação de serviços à noite, aos
sábados, domingos e feriados.
Sujeito ao uso de uniforme e EPI´s, fornecido
pelo SAMAE, plantões, viagens e atendimento
ao público.
Requisitos:
• Idade Mínima: 18 anos.
• Escolaridade: Portador do Atestado de
Conclusão das séries iniciais do Ensino
Fundamental
CÓD. 03
Cargo: Motorista de Caminhão –
Operação Veraneio.
Vagas: 02
Lotação: SAMAE
Carga horária: 40h semanais
Remuneração
mensal:
Nível
de
referência 15 a 22 do Plano de cargos e
remuneração
do
Servidor
Público
Municipal.
Natureza da relação de trabalho:
Contrato de Trabalho por tempo
determinado para
atender a
necessidade temporária de excepcional
interesse público.
Obs.: A contratação e a quantidade de
ocupação para a vaga ocorrerá de acordo
com a necessidade laboral do SAMAE.

Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela
conservação do veículo.
Descrição Analítica: Dirigir automóveis,
principalmente
caminhões,
inclusive
compactadores de lixo, todos de propriedade
ou a disposição do SAMAE de Balneário
Rincão; recolher o veículo à garagem quando
concluído o serviço do dia; manter o veículo em
perfeitas condições de funcionamento; fazer
reparos de emergência; zelar pela conservação
do veículo; transportar carga de natureza
diversa e registrar, quando for o caso, o tipo e a
quantidade do material transportado, bem
como o número de viagens; promover o
abastecimento do veículo; comunicar, no
recolher o veículo, qualquer defeito por ventura
existente; verificar sempre o funcionamento do
sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras,
buzinas e indicadores de direção; providenciar
a lubrificação do veículo; verificar o grau de
densidade e nível de água da bateria, bem
como a calibragem dos pneus; manter controle
do histórico do veículo, inclusive em relação
aos eventos de consumo, mecânica, IPA, etc.;
executar outras tarefas correlatas.
Especial: O exercício do emprego poderá
exigir a prestação de serviços à noite, aos
sábados, domingos e feriados.
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Sujeito ao uso de uniforme e EPI´s, fornecido
pelo SAMAE, plantões, viagens e atendimento
ao público.
Requisitos:
• Idade Mínima: 18 anos.
• Escolaridade: Portador do Atestado de
Conclusão das séries iniciais do Ensino
Fundamental
• Habilitado para conduzir veículos
necessários, ou seja, possuir habilitação
nacional nas categorias A, B e C.

Rua Paraná, nº. 809 – Centro – Balneário Rincão – SC – CEP: 88828-000
Telefone: (48) 3468-7800

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO
SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Anexo II
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2019

*Ficha de inscrição nº.___________.
Nome: ______________________________________________________________
Data de nasc. ______/______/__________.
RG nº. ___________________________ CPF nº. __________________________
Bairro:_____________________________ Cidade: __________________________
Telefone (s): _________________________________________________________
Cargo pretendido: _____________________________________________________
*preenchimento no SAMAE
Declaro que as informações acima são verídicas e que estou ciente das normas que
regem o presente edital e que preencho todos os requisitos nele previstos.

Balneário Rincão (SC),

de

Assinatura do candidato (a)
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de 2019.
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Anexo III
Documentos necessários para possível preenchimento das vagas, conforme Anexo I:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cópia da CTPS contendo o número de PIS, carteira de trabalho, série e dados
cadastrais;
Cópia CPF;
Cópia RG;
Cópia Título de Eleitor;
Cópia CNH (Para cargos no qual exija o documento);
Cópia Reservista (Sexo Masculino);
Comprovante de Escolaridade (Histórico Escolar, certificados, diplomas em geral);
Comprovante de Residência atual;
Certidão de Casamento ou nascimento caso não seja casado;
Certidão de Nascimento de filhos (as) e cônjuge dependentes;
Cópia CPF de dependentes caso tenham 08 (oito) anos ou mais;
01 foto 3x4 recente;
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