ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE IÇARA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2021 - EDUCAÇÃO

RETIFICAÇÃO Nº 001
O MUNICÍPIO DE IÇARA – SC torna público, em razão de erro
material e ajustes necessários no instrumento convocatório, a retificação do Edital de
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 – EDUCAÇÃO de 29 de outubro
de 2021, que passa assim a ser tratado:
1.

DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
No item 4, anexo IV do Edital, onde se lê:

4. Será permitida a inscrição para, no máximo, 02 (duas) funções, podendo ser realizada
no mesmo formulário de inscrição, sendo devido o pagamento da taxa para inscrição em
cada função (opções) escolhida, conforme item 4 deste Anexo.
4.1 Caso o candidato opte em concorrer para 02 (duas) funções, no momento da
inscrição, deverá selecionar as opções apresentadas no Anexo III, da tabela do item 8.
Leia-se:
4. Será permitida a inscrição para, no máximo, 02 (duas) funções, podendo ser realizada
no mesmo formulário, sendo devido o pagamento da taxa de inscrição numa única
quantia, conforme descrito no item 2.1 deste Anexo e independentemente de quantas
funções tenha sido escolhida pelo candidato.
4.1 Caso o candidato opte em concorrer para 02 (duas) funções, no momento da
inscrição, deverá selecionar as opções apresentadas no Anexo III, da tabela do item 8.
2.

DA AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA:
No item 2, anexo II do Edital, onde se lê:

2. A Avaliação Escrita Objetiva terá caráter CLASSIFICATÓRIO de acordo com a forma
constante no Anexo VII.
Leia-se:
2. A Avaliação Escrita Objetiva terá caráter CLASSIFICATÓRIO e ELIMINATÓRIO de
acordo com a forma constante no Anexo VII.
3.

DA ESCOLARIDADE E OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATAÇÃO:
No item 1, anexo III do Edital, onde se lê:

1. O nível de escolaridade e as exigências indicadas deverão estar atendidas até a data
da contratação. Caso não comprovada a escolaridade e os requisitos mínimos exigidos na
tabela constante no item 8 deste Anexo, a contratação não será realizada.
Leia-se:
1. O nível de escolaridade e as exigências indicadas deverão estar atendidas até a data
da contratação. Caso não comprovada a escolaridade e os requisitos mínimos exigidos na
tabela constante no item 9 deste Anexo, a contratação não será realizada.
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4.

DO CRONOGRAMA:

2/12/2021

23/12/2022
28/12/2012 e
29/12/2021

21/12/2021

23/12/2021
28/12/2021 e
29/12/2021
5.

No Anexo I do Edital, onde se lê:
Data para interposição de recursos concernentes ao resultado preliminar da
avaliação escrita objetiva e da avaliação de títulos/tempo de serviço,
exclusivamente na área do candidato.
Publicação:
 Extrato resultados recursos administrativos interpostos.
 Resultado definitivo do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
Escolha de vagas para 2022 – Conforme definido no Anexo X.
Leia-se:
Data para interposição de recursos concernentes ao resultado preliminar da
avaliação escrita objetiva e da avaliação de títulos/tempo de serviço,
exclusivamente na área do candidato.
Publicação:
 Extrato resultados recursos administrativos interpostos.
 Resultado definitivo do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
Escolha de vagas para 2022 – Conforme definido no Anexo X.

DA NOMENCLATURA:

Fica corrigido a nomenclatura dos seguintes cargos: PROFESSOR II
- ENSINO FUNDAMENTAL I – ITINERANTE (Habilitado), PROFESSOR III - LÍNGUA
PORTUGUESA - ITINERANTE (Habilitado), PROFESSOR III - MATEMÁTICA ITINERANTE (Habilitado).
Içara/SC, 1 de novembro de 2021.
Rose Margareth Reynaud Mayr
Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia
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Dalvania Cardoso
Prefeita Municipal

