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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVON° 002/2013
O Prefeito Municipal de Santa Helena, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais nos termos da Lei Municipal nº
333, de 22 de abril de 1999 da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos legais vigentes torna público aos interessados, que
se acham abertas as inscrições para o Processo Seletivo para contratação/admissão, sob regime celetista e vinculado ao Regime
Geral de Previdência Social, de servidores por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, de acordo com o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, para as funções
a seguir relacionadas, o qual reger-se-á pelas instruções deste Edital e demais normas atinentes.
CAPÍTULO I
1-DO CARGO/FUNÇÃO E DA QUANTIDADE DE VAGAS
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas, para contratação temporária de Professores e demais funções, para
o ano de 2014, preenchidas por candidatos que disponham de escolaridade mínima informada no presente Edital,e compor reserva
técnica para ocupação de vagas que venham a surgir no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo.

1.2 - O quadro de vagas exposto acima se refere à reserva de cadastro de reserva, que poderão ser abertas de acordo com a
necessidade pública do município.
1.3 – Os vencimentos constantes na tabela acima se referem à carga horária de 40 horas/semanais, sendo proporcional para as
demais cargas horárias.
1.4 - As vagas na área de educação do quadro acima compreendem: vagas que poderão ser preenchidas no início do ano letivo de
2014, reservas para substituição de servidores já efetivos na rede municipal da educação e outros setores. Sendo que essas vagas
poderão ser criadas conforme a necessidade do Município, sendo neste caso convocados os candidatos classiﬁcados nas provas
deste Processo Seletivo.
2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1 – As inscrições estarão abertas no período de 19de setembro de 2013 à 18 de outubro de 2013, das 08h30min às 11h30min e
das 13h00min às 17h00min, nos dias úteis, junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Santa Helena, sito a
Rua Dom Feliciano, 476, Centro, Município de Santa Helena (SC).
3 - DAS PROVAS
3.1 - As provas serão realizadas no dia 26 de Outubro de 2013, das 08h30min às 11h, nas dependências da Escola Municipal de
Educação Básica Cinderela, sito a Rua Pedro Ivo Hickmann, s/n, no Município de Santa Helena -SC.
A íntegra do edital estará disponível no mural público da Prefeitura Municipal de Santa Helena e nos endereços
eletrônicos:www.santahelena.sc.gov.br ewww.ameosc.org.br.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Helena -SC, 17 de setembro de 2013.
Gilberto Giordano
Prefeito Municipal
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Agricultores aderem ao “Pré secado”
para armazenamento de silagem
Guaraciaba
onforme o Secretario
de Agricultura, Sérgio
Thalheimer, os pecuaristas estão indo em busca de
novas alternativas para a
armazenagem de alimento
para fornecer aos animais
nos períodos de entre
safra das pastagens, sendo
que para alguns pecuaristas a alimentação dos animais com silagens já faz
parte da dieta alimentar
diária.
Uma nova alternativa
que está sendo aplicada na
região é a produção de silagem pré-secado, que consiste no armazenamento
em fardos, semelhante ao
processo de produção do
feno, mas a diferença é que
para a produção do feno o
material a ser enfardado
deve estar com o teor de
umidade abaixo de 15%,
enquanto que para a silagem pré-secado poder ser
utilizado o volumoso com
teor de umidade entre
40% a 60%.
“Porém esta prática
demanda maior uso de
máquinas envolvidas no
processo de produção, em
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comparação com a lavoura
de milho, o que pode ocasionar na maior compactação do solo. Também exige maior uso de fertilizantes devido a retirada de
toda a palhada da lavoura,
mas com um bom planejamento da propriedade é
possível sim o uso dessa
prática sem provocar graves danos ao solo” ressalta
o Secretario de Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico Sérgio Thalheimer.
Para o Técnico em
Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Adriano Giaretta “A silagem de
pré-secado é uma boa
alternativa, pois pode ser

feita de pastagens anuais
ou perenes, sendo que em
nosso município os pecuaristas estão utilizando as
pastagens anuais de inverno como as aveias, azevem
e centeio. O que otimiza o
uso das lavouras utilizadas
para o plantio de milho e
soja, sendo assim possível
o seu uso no período de
inverno, que conforme a
época de plantio e o ciclo
da cultura permite um corte da pastagem para présecado e o rebrote pode ser
usado para cobertura do
solo, obtendo uma renda
extra e mantendo a cobertura do solo sem interferir
no plantio dos cereais” destaca.
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