
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2012 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO NO CONCURSO PÚBLICO 01/2012, mediante o 
qual ficam CONVOCADOS, para nomeação, os candidatos aprovados no 
Concurso Público 01/2012, para comparecerem na Prefeitura Municipal de 
Orleans, sito a rua XV de Novembro, 282, centro, Orleans, SC, no horário das 
12h30min às 18h30min, no período de 30 dias, munidos de todos os documentos 
constantes do item 12, do Edital de Concurso Público nº 01/2012 (disponível no 
site: www.orleans.sc. gov.br), cientes de que a não apresentação dos documentos 
necessários dentro do prazo estipulado resultará na perda da vaga. Informamos 
ainda, que o exame médico de saúde ocupacional de que trata o item 12.1.12, do 
Edital de Concurso Público nº 01/2012, será realizado pelo Médico do Trabalho da 
Prefeitura Municipal de Orleans, o qual poderá exigir todos os exames pertinentes 
a aferir a capacidade admissional para o respectivo cargo; as consultas poderão 
ser previamente agendadas junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, pelo 
fone (48) 34660178, com a servidora Maria Orlinda Siqueira Dalmagro.  
 

SERVIDORES CH CARGO 

MADALENA JEREMIAS BURATTO 40 HS AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

FEMININO 

EDIONE MAZON 40 HS AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

FEMININO 

 
Orleans, 19 de julho de 2012. 

 
 
 

 
JACINTO REDIVO 
Prefeito de Orleans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orleans.sc/


 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO TEPORÁRIO 

 
Pelo presente EDITAL, ficam convocados os candidatos aprovados no Concurso 
Público do Edital nº 01/2012, relacionados abaixo, para comparecer na Prefeitura 
Municipal de Orleans, sito a rua XV de Novembro, 282, Centro, Município de 
Orleans, no horário das 12:30hs a 18:30 hs, para tomar posse no respectivo 
cargo. O presente chamamento, nos termos do item 15.1, do referido Concurso 
público, destina-se à substituição de servidor efetivo no período em que encontra-
se afastado de suas funções. O não comparecimento no prazo de 05 dias 
implicará na desistência da vaga, podendo ser chamado o próximo classificado. 
Informamos ainda, que o exame médico de saúde ocupacional de que trata o item 
12.1.12, do Edital de Concurso Público nº 01/2012, será realizado pelo Médico do 
Trabalho da Prefeitura Municipal de Orleans, o qual poderá exigir todos os exames 
pertinentes a aferir a capacidade admissional para o respectivo cargo; as 
consultas poderão ser previamente agendadas junto ao Departamento de Gestão 
de Pessoas, pelo fone (48) 34660178, com a servidora Maria Orlinda Siqueira 
Dalmagro.  
 

SERVIDORES CH CARGO 

VALDIRENE CARRER VAGNER 40 HS AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS FEMININO 

 
Orleans, 19 de julho de 2012. 

 
 
 

 
JACINTO REDIVO 
Prefeito de Orleans 

 


