ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO – SC.
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 001/2018 – EDUCAÇÃO
RETIFICAÇÃO Nº 001

O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO torna público a
Retificação n° 001 ao Edital de PROCESSO SELETIVO PÚBLICO n° 001/2018 –
EDUCAÇÃO que passa a ser assim definido:

1.

DO TEMPO DE SERVIÇO:
No Anexo VIII, item 14 do Edital onde se lê:

14. Os Títulos de TEMPO DE SERVIÇO serão avaliados conforme as disciplinas abaixo:
14.1 Será computado o Tempo de Serviço, mesmo em período concomitante de exercício,
até a data de 18 de Outubro de 2017;
14.2
Será Computado somente o Tempo de Serviço no Cargo e nas mesmas atribuições
para o qual o Candidato está concorrendo neste certame;
14.3 O Tempo de Serviço deverá ser comprovado por meio de Declaração, apresentada
conforme especificado no item 3 deste Anexo, emitido por Pessoa Jurídica de Direito
Público ou Privado que comprove, sob pena de caracterização de falsidade ideológica, o
tempo de serviço efetivamente laborado em acordo ao estabelecido neste Edital;
14.4 A Pontuação será a soma do tempo total de Serviço Prestado conforme tabela
constante no item 15 deste Anexo;

Leia-se:
14. Os Títulos de TEMPO DE SERVIÇO serão avaliados conforme as disciplinas abaixo:
14.1
Será computado o Tempo de Serviço, mesmo em período concomitante de
exercício, até a data de 16 de Janeiro de 2018;
14.2
Será Computado somente o Tempo de Serviço no Cargo e nas mesmas
atribuições para o qual o Candidato está concorrendo neste certame;
14.3
O Tempo de Serviço deverá ser comprovado por meio de Declaração,
apresentada conforme especificado no item 3 deste Anexo, emitido por Pessoa
Jurídica de Direito Público ou Privado que comprove, sob pena de caracterização de
falsidade ideológica, o tempo de serviço efetivamente laborado em acordo ao
estabelecido neste Edital;
14.3.1 Para exercício de atividade em instituição pública, que adote o
Regime Celetista para o quadro funcional: original e cópia da carteira de
trabalho e previdência social (CTPS), das páginas onde constem a
identificação do trabalhador, registro do empregador que informe o
período (com início e fim, se for o caso), a atualização do cargo (é de
responsabilidade do/a candidato/a a atualização do cargo que se encontra
na carteira de trabalho, junto ao Setor Pessoal da empresa/ instituição em
que trabalha) e qualquer outra página que ajude na avaliação, por
exemplo, quando há mudança na razão social da empresa, ou original e
cópia da certidão de tempo de serviço que informe o período, com início e
fim, expedida pelo INSS ou órgão competente;
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14.4
A Pontuação será a soma do tempo total de Serviço Prestado conforme
tabela constante no item 15 deste Anexo;
Balneário Rincão - SC, 19 de Janeiro de 2018.

ADROALDO FARACO

JAIRO CELOY CUTODIO
Prefeito Municipal

Secretário de Educação

Página 2 de 2

