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Comunicado
COMUNICADO
A Secretaria de Administração e Serviços Públicos e Comissão Especial de Convocação,
chamamento, recrutamento, movimentação e
seleção de pessoal, vem por meio deste, fazer
Chamada Pública para vagas AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS nas unidades escolares e
locais onde necessitem de serviços externos.
Os interessados deverão fazer sua inscrição
nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2015, das
14h às 18h, na Rua Voluntário Carpes, nº 155,
prédio do Gabinete do Prefeito,1ºpiso, (final do
corredor), munidos de documentos pessoais:
RG e CPF.
Para a seleção serão analisados os seguintes
requisitos:
1 - Escolaridade mínima 4º ano do Ensino Fundamental;
2 - Maior número de filhos menores;
3 - Aptidão para o exercício do cargo (ATESTADO MÉDICO);
Os candidatos inscritos deverão comparecer
no dia 27 de fevereiro de 2015 às 14h, no
mesmo endereço para escolha das vagas. Os
dados fornecidos deverão ser comprovados
com os respectivos documentos. A constatação, a qualquer tempo, de informação falsa na
documentação correspondente, torna nulo
todo o procedimento em relação ao candidato.
Os casos omissos ou situações não previstas
nesta Chamada Pública serão resolvidos pela
Comissão de Seleção.

01 / 40 / MATUTINO/ VESPERTINO / E.E.B.
CUSTÓDIO FLORIANO DE CÓRDOVA / PASSAGEM DA BARRA
.......................................................................
01 - MASCULINO / 40 / MATUTINO,VESPERTINO / C.E.I. LAURENI VIEIRA DE SOUZA /
VILA VITÓRIA
.......................................................................
03 - MASCULINOS / 40 / MATUTINO,
VESPERTINO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
.......................................................................
15 – MASCULINOS / 40 / MATUTINO, VESPERTINO / SECRETARIA DE OBRAS
ATENÇÃO: As vagas para Secretaria de Obras
são destinadas preferencialmente ao sexo
masculino, visto as especificações dos trabalhos, tais como: serviços de rotina de limpeza,
carpir, roçar, manutenção e conservação de
espaços exteriores (pátios, jardins, patrimônios, vias e bens imóveis), de forma a atender
as necessidades de limpeza, manutenção e
conservação destes espaços.
Para maiores informações das atribuições do
cargo de auxiliar de serviços gerais, consulte a
Lei Complementar nº140, de 14 de junho de
2006 do município de Laguna.
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IMPORTANTE: Além das vagas acima, serão
preenchidas também aquelas que surgirem até
o momento da chamada.
Maria Ivone Koerich Fernandes
Coordenadora de Chamamento
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VAGAS / CH / TURNO / INSTITUIÇÃO / LOCAL:
01 / 40 / MATUTINO, VESPERTINO / C.E.I.
BAIRRO PROGRESSO / ESPERANÇA
.......................................................................
01 / 40 / MATUTINO, VESPERTINO / E.E.B.CHIQUINHA GOMES DE CARVALHO / BANANAL
.......................................................................
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