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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 01/2021 PARA CONTRATAÇÃO  

TEMPORÁRIA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E ASSISTENTES 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

 Considerando a necessidade da contratação de Auxiliares de Serviços Gerais. 

 

Considerando a atual situação dos funcionários do Setor de Limpeza no que tange 

ao  afastamento de servidores por serem do grupo de risco COVID-19, bem como, alguns 

adaptados a outras funções, e ainda, servidores com licença médica para tratamento. 

 

Considerando que os mais vários departamentos tem a necessidade também temporária de 

ajustarem as atividades administrativas rotineiras do setor de modo a conseguirem 

atualizar seus procedimentos em atraso. 

 

Considerando ainda, que vários servidores Assistentes Administrativos continuam 

afastados em razão de serem participantes do grupo de risco do COVID-19. 

 

Considerando, a oportunidade e conveniência, o justo interesse público. Considerando 

ainda, a imperiosidade do princípio da continuidade no serviço público quanto a 

incontestável obrigatoriedade do bom desempenho da atividade administrativa, e ainda, 

quanto ao direito da sociedade em receber esta prestação de maneira regular e ininterrupta. 

  

 Considerando a possibilidade da contratação em caráter temporário por meio de seleção 

simplificada para o cargo/função pretendidos não preservam em si complexidade no 

quesito qualificação e competência técnica. 

 

 O presidente da Fundação UnirG no uso de suas atribuições com fulcro no Decreto 

Municipal nº 233/2021, resolve PUBLICAR: 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 01/2021 PARA CONTRATAÇÃO 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS 
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CRONOGRAMA 

 

DATA ATO 

23/04/2021 Publicação da Chamada. 

26/04/2021 
Inscrição presencial com entrevista e entrega de documentos 

pessoais. 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

  

1.1. A Chamada Pública será regida pelo presente Edital, coordenado pelos Recursos Humanos 

da Fundação UnirG. 

1.2. A Chamada Pública destina-se à seleção de PESSOAL para o cargo de Auxiliar de serviços 

Gerais e Assistentes Administrativos.  

1.3. O chamamento dos candidatos obedecerá à ordem de entrega de inscrição realizadas. 

 

1.4. O contrato temporário extinguir-se-á sem direito a indenizações.  A seleção dos candidatos 

será publicada no Mural de Publicações Oficiais da Fundação UnirG e no portal eletrônico 

Universidade (www.unirg.edu.br). 

 

1.5. Este Edital contém as cláusulas e condições que regem a presente Chamada Pública, e o 

candidato ao se inscrever, declarará aceitação de todas as normas e condições previstas no 

mesmo. 

 

1.6. Os candidatos deverão retirar o inteiro teor deste Edital no endereço eletrônico 

www.unirg.edu.br sendo de sua inteira responsabilidade a obtenção de tal 

documento, e observância aos requisitos do mesmo. 

 

1.7. Preenchida as vagas disponíveis, os demais candidatos irão compor uma lista de cadastro 

reserva.  

 

 



 

Av. Duque de Caxias, 425, Centro – 88.715-000 – Jaguaruna – SC – Fone: (48) 3624-1238     Fls. 3/3 
www.jaguaruna.sc.gov.br 

 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

 

2.1. As inscrições serão recebidas a partir do dia 26/04/2021, das 08h00min às 12h00min nos 

Recursos Humanos da Fundação UnirG situado na Avenida Pará nº 2432 e perdurará 

enquanto houver necessidade. 

 

 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

3.1. Os candidatos serão contratados em regime temporário por prazo determinado; 

3.2. Os casos omissos deste Edital e as decisões que se fizerem necessárias serão resolvidas por 

ato fundamentado do Presidente da Fundação UnirG. 

 

 

Gurupi aos 23 dias do mês de abril de 2024. 

 

 

 

 

 

Thiago Piñeiro Miranda 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIRG 

Decreto Municipal nº 233/2021 

 

 

 

 


