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ATO DE CONVOCAÇÃO 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 009/2019 
 
  
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais de acordo com o 
Decreto número 1.487, de 29 de novembro de 2018, e considerando o resultado Final do Processo 

Seletivo Simplificado de Cadastro de Reserva EDITAL 004/2018 - NUTRICIONISTA para 

Contratação Temporária, visando o preenchimento de vagas na Secretaria Municipal de Educação de 
Piúma, CONVOCA os candidatos classificados, relacionados no Anexo I deste Edital, com vistas à 
contratação. 
 
A convocação respeitará criteriosamente a ordem de classificação. Caso sejam preenchidas todas as 
vagas ofertadas nesta convocação, as eventuais vagas que surjam no decorrer deste processo 
seletivo, seguirão a futura convocação a partir do candidato subsequente ao último convocado que foi 
contratado.  
 
Os candidatos relacionados no Anexo I, do presente Edital deverão comparecer na Secretaria 
Municipal de Educação no dia 08 de fevereiro, às 9 horas, localizada na Avenida Isaias Scherrer, 
nº45, Centro, para a apresentação dos títulos e experiência profissional dos critérios de pontuação e 
a entrega dos documentos relacionados na cláusula 6 “Da Chamada” conforme definido no Edital 
004/2018. 

Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento 
acarretará o não cumprimento das exigências do Edital 004/2018. 

O não comparecimento implicará a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi 
classificado em cadastro reserva. 
 
Estando a documentação correta de acordo com o Edital 004/2018, o processo individual do candidato 
será enviado para o Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piúma, e o candidato, 
será novamente CONVOCADO, por comunicação, através da publicação no site: 
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/selecao e envio de e-mail registro no sistema a 
comparecer na SEME – Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Isaias Sherrer, nº. 
45 - Centro para escolha do local de trabalho de acordo com a classificação final e a assinatura do 
contrato de trabalho. 

 

 

 

Isabel Fernanda Scherres Rocha 

Secretária Municipal de Educação 

Portaria nº. 009/2017 
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A)  CARGO: NUTRICIONISTA – PRIMEIRA CHAMADA   
 

Posição Nome Total de 
Pontos 

01 PAULO AFONSO DOS SANTOS JÚNIOR 36 

02 LUCIANA BACHETTI CESTARI 33 

03 SOLANGE CUNHA FREITAS 32 

04 VANESSA DA SILVA CONSTANCIO 32 

05 FERNANDO FURLAN 31 

 
  


