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EDITAL N. 02/2019 

 

REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO AOS ESTUDANTES 

BENEFICIADOS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO 

CUSTEIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, CURSOS PRÉ VESTIBULARES E ENSINO 

SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/SC 

 

JOSEMIR FORGIARINI, Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Anchieta, 

Estado de Santa Catarina, convoca os estudantes que tiveram suas inscrições deferidas e forem 

beneficiados pelo programa municipal de concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de 

transporte intermunicipal para estudantes de educação profissional e tecnológica, cursos pré 

vestibulares e ensino superior do município de Anchieta/SC – Parcela 001/2019, para prestação de 

serviço voluntário de acordo com Art. 7º da Lei 2.374/2018 e parágrafo 2.9 do EDITAL Nº 01/2019; 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O objeto para o qual os estudantes estão sendo convocados e as respectivas vagas são: 

Data Turno* Atividade Vagas 

Maio a 

julho  

Matutino 

ou 

Vespertino 

** Trabalhos junto ao Viveiro Municipal e plantio de 

flores na cidade 

02 alunos 

por turno 

De maio a 

julho  

Matutino 

ou 

vespertino 

** Trabalhos para melhorias na quadra de areia – Praça 

Municipal Orestes Gheller 

4 alunos por 

turno 

08 de junho Matutino 

ou 

vespertino 

Participação em ações relativas ao Meio Ambiente 10 pessoas 

Por turno 

Dia 18 de 

maio 

Matutino Auxílio na fiscalização do Concurso Público Municipal 

- Colégio POPS 

21 pessoas 

Dia 18 de 

maio 

vespertino Auxílio na fiscalização do Processo Seletivo Municipal 

- Colégio POPS 

5 pessoas 

De 13 a 17 

de maio 

Matutino 

ou 

vespertino 

Exposição itinerante no museu municipal 1 aluno por 

turno 

De 13 a 15 

de maio 

Matutino 

ou 

vespertino 

Auxílio na organização do Chá Literário – no Centro 

Municipal de Idosos 

2 pessoas 

por turno 

De maio a 

julho 

Matutino 

ou 

vespertino 

**Auxílio em trabalhos necessários nas escolas situadas 

no município de Anchieta 

5 pessoas 

por turno 

De maio a 

julho  

Matutino 

ou 

vespertino 

** Construção de um jardim sensorial na APAE de 

Anchieta por estudantes de Engenharia e/ou Arquitetura 

e Urbanismo 

5 pessoas 

por turno 
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01 de maio 

 

vespertino Contação de histórias, pintura facial e interação com as 

crianças que Participarão das festividades de 1 de Maio – 

Dia do Trabalhador. Local: Praça Municipal 

06 pessoas  

De Maio a 

Julho 

Matutino e 

Vespertino 

Doação de sangue Indefinidas 

De maio a 

julho 

A 

definição 

dos 

conselhos 

* Participação como conselheiro ou membro escolhido 

por entidades em Conselhos Municipais, Conselhos 

escolares e Associação de Pais e Professores. 

Indefinidas 

De maio a 

julho  

Matutino 

ou 

vespertino 

** Organização e digitalização de documentos das 

escolas municipais na Secretaria Municipal de Educação. 

2 pessoas 

por turno 

De maio a 

julho 

Vespertino 

Segunda, 

quinta e 

sexta 

Realização de dinâmica em grupos de idosos da cidade e 

do interior 

2 pessoas  

04 de maio vespertino Encontro de mães e crianças da Pastoral da Criança para 

desenvolver dinâmicas com os participantes. Locais: 

Salão Paroquial, Escola Bairro Guarani, Salão Bairro 

Xavantes 

2 pessoas 

por local 

indicado 

* Cada turno corresponde a 04 (quatro) horas ou a participação em conselhos ou atividades similares 

conta 4 horas por semestre até que durar a participação. 

** Atividades assinaladas com dois asteriscos, que não possuem data definida, podem ser realizadas 

em finais de semana. 

1.2 O estudante receberá e deverá apresentar comprovante emitido pelo Secretário Municipal de cada 

secretaria em que prestar o serviço voluntário, já que a prestação de serviço deve ser em atividades 

promovidas ou apoiadas pelo Poder Público Municipal conforme Art. 2º da Lei 2374/2018; 

2. DA OBRIGATORIEDADE 

2.1 Os estudantes para serem beneficiados com os recursos do Programa Municipal de concessão de 

auxílio financeiro parcela 01/2019 deverão comprovar a realização de serviço voluntário nas 

atividades previstas neste edital. 

2.2 As atividades descritas no quadro acima, agendadas para depois da inscrição no Programa 

Municipal de concessão de auxílio financeiro do 1º semestre, poderão ser cumpridas pelos estudantes 

e terão validade para a 2ª parcela do ano.   

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 O estudante deverá efetuar sua inscrição mediante preenchimento do formulário anexo e em 

seguida enviá-lo para o e-mail auxiliotransporte@anchieta.sc.gov.br. 

3.2 A inscrição somente será deferida quando o estudante receber o e-mail de confirmação. 

3.3 Caso o estudante não receba nenhum e-mail de confirmação deverá efetuar o contato com a 

Secretaria Municipal de Educação. 

4. DAS VAGAS: 

mailto:auxiliotransporte@anchieta.sc.gov.br
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4.1 A ordem de preenchimento das vagas será a ordem de envio das inscrições ao e-mail informado 

acima. 

4.2 Os estudantes poderão se inscrever para mais de um período sendo sua inteira responsabilidade 

a participação. 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 Casos omissos ao edital serão analisados pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Anchieta – SC, 22 de abril de 2019. 

 

JOSEMIR FORGIARINI 

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Serviço Voluntário 

 

 

 

Nome: 

Telefone: E-mail: 

Minha escolha para prestar serviço voluntário é:  

(    ) Trabalhos no viveiro municipal e plantio de flores 

(    ) Trabalhos de melhoria na quadra de areia 

(    ) Participação em ações relativas à semana do meio ambiente 

(    ) Auxílio na fiscalização do concurso público municipal 

(    ) Auxílio na fiscalização  do processo seletivo municipal  

(    ) Exposição itinerária no Museu Municipal 

(    ) Auxílio na organização do Chá Literário 

(    ) Auxílio em trabalhos necessários nas escolas  

(    ) Construção de jardim sensorial na APAE 

(    ) Contação de histórias, pintura facial e interação com as crianças no dia 

01 de Maio 

(    ) Doação de sangue 

(    ) Participação em conselhos   

(    ) Organização e digitalização de documentos na Secretaria Municipal de 

Educação 

(    ) Realização de dinâmica em grupos de idosos no interior e na cidade 

 

 

 

 


