ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2020
EDITAL Nº 001-K/2020 – FME – CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS
O MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pelo Prefeito Municipal, no
uso de suas atribuições legais, em razão do Processo Seletivo Público n° 01/2020 – FME regido pelo Edital
n° 001/2020 – FME, de 14 de setembro de 2020, torna público o presente Edital para comunicar e divulgar o
que segue:
1. CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS
1.1. Convocam-se os candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital para realizar a Prova de Títulos.
1.2. Os candidatos deverão seguir rigorosamente as regras do item 8.3 e subitens do Edital nº 001/2020 –
FME, de 14 de setembro de 2020, e realizar o envio dos títulos nas modalidades eletrônica e postal.
1.2.1. É obrigatório o envio dos títulos em ambas as modalidades: eletrônica e postal.
1.3. ENVIO ELETRÔNICO DE TÍTULOS: Para a avaliação dos títulos, os candidatos deverão realizar as
etapas descritas abaixo:
a) PERÍODO DE ENVIO: de 17 a 18 de novembro de 2020.
b) O candidato deverá acessar a Área do Candidato do site da Legalle Concursos:
www.legalleconcursos.com.br, onde estará disponível o link de Prova de Títulos bem como o Formulário
Eletrônico de Títulos, devendo o candidato preencher as informações solicitadas e fazer o envio
eletrônico do arquivo digital dos documentos escaneados para avaliação.
c) Os documentos deverão ser digitalizados em scanner, colorido, possuir o tamanho máximo de 5
Megabytes e o formato PDF. Preferencialmente, devem ser digitalizados as cópias autenticadas dos
títulos.
d) No Formulário Eletrônico de Títulos, será disponibilizado o número de linhas que corresponde à
quantidade máxima de títulos no item. O candidato não poderá encaminhar mais de um título na mesma
linha.
e) O candidato deverá enviar um único arquivo, por título, contendo todas as páginas do título (frente e
verso, se for o caso) a ser avaliado.
f) Ao finalizar o envio eletrônico, será gerado o Formulário de Apresentação de Títulos, o qual deverá ser
impresso em duas cópias, a serem assinadas e enviadas na entrega postal.
1.4. ENTREGA POSTAL DOS TÍTULOS: Os candidatos devem enviar a via física (cópia autenticada) dos
títulos, acompanhada de DUAS vias do Formulário de Apresentação dos Títulos, gerada ao final do envio
eletrônico, para a Legalle Concursos, de acordo com as especificações abaixo:
a) ENDEREÇO POSTAL: Rua Alfredo Chaves, nº 1.208, Sala 705, Caxias do Sul/RS, CEP 95.020-460.
b) PERÍODO DE POSTAGEM: de 17 a 18 de novembro de 2020, devendo o candidato assegurar-se de que
os títulos sejam entregues à Legalle Concursos até às 12h do dia 27 de novembro de 2019.
c) MODALIDADE DE ENVIO: Sedex (Serviço de Encomenda Expressa Nacional).
1.4.1. Após realizar o envio dos títulos via Sedex, o candidato deve acessar sua Área do Candidato, clicar
em Prova de Títulos e informar no campo específico o Código de Rastreamento gerado pelo serviço dos
Correios.

Videira/SC, 16 de novembro de 2020.

Dorival Carlos Borga,
Prefeito Municipal de Videira/SC.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
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Anexo Único – Candidatos Convocados para a Prova de Títulos
Profissional de Educação Física - Basquete
Inscrição

Candidato(a)

1562592

Patric Zingler

Profissional de Educação Física - Futsal
Inscrição

Candidato(a)

1560550

Rafael Antonio Bianchi
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