ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TIJUCAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 004/2021

RETIFICAÇÃO Nº 001
O MUNICÍPIO DE TIJUCAS – SC torna público, em razão do Ofício
822/SMS/2021 de 20 de dezembro de 2021 enviado pelo Secretário Municipal de Saúde,
a retificação do Edital de CONCURSO PÚBLICO 004/2021, de 17 de dezembro de 2021,
que passa assim a versar:
1.

DA EXCLUSÃO DE CARGOS DO CONCURSO PÚBLICO:
Ficam excluídos, deste CONCURSO PÚBLICO, os cargos de

AGENTE DE SAÚDE MULTIPLICADOR e FISIOTERAPEUTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA.

2.

DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
No Anexo IV, item 3 do Edital, onde se lê:
3.
Serão aceitos pedidos de isenção da Taxa de Inscrição para Candidatos que
comprovarem não possuir renda (Opção 1) e Candidatos que recebem até 1 (um) salário
mínimo e meio bruto mensal (Opção 2).
3.1
Os Candidatos requerentes que prestarem informação falsa com o intuito de usufruir a
isenção prevista neste Edital, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, estarão sujeito a/ao:
3.1.1
Cancelamento da inscrição e exclusão deste CONCURSO PÚBLICO, se a falsidade for
constatada antes da homologação de seu resultado;
3.1.2
Exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do
resultado e antes da nomeação;
3.1.3
Declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua
publicação.
3.2
Candidatos que desejam usufruir da isenção por não possuírem renda devem preencher
os requisitos estabelecidos na Lei Municipal n° 2.696/2017 e seguir com os seguintes procedimentos:
3.2.1
Selecionar a Opção de isenção da taxa de inscrição “Candidato que não possui renda
(Opção 1)” no momento da inscrição, dentro do período fixado no Anexo I deste Edital;
3.2.2
Encaminhar via upload (extensão .jpeg) diretamente na Área do Candidato, os seguintes
documentos:
3.2.2.1 Imagem, legível, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou de documento de identidade
oficial;
3.2.2.2 Imagem integral (todas as páginas) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, se
possuí-la;
3.2.2.3 Formulário, devidamente preenchido e firmado de próprio punho, conforme Anexo X;
3.3
Os Candidatos que desejam usufruir da isenção por “Auferirem renda de até 1 (um)
salário mínimo e meio bruto mensal (Opção 2)” devem preencher os requisitos estabelecidos na Lei
Municipal n° 2.696/2017, e seguir com os seguintes procedimentos:
3.3.1
Selecionar a Opção de isenção da taxa de inscrição “Renda de até 1(um) salário mínimo
e meio bruto” no momento da inscrição, dentro do período fixado no Anexo I deste Edital;
3.3.2
Encaminhar via upload (extensão .jpeg) diretamente na Área do Candidato os seguintes
documentos:
3.3.3
Imagem, legível, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou de documento de identidade
oficial;
3.3.4
Imagem integral (todas as páginas) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, se
possuí-la;
3.3.5
Formulário, devidamente preenchido e firmado de próprio punho, conforme Anexo X;
3.3.5.1 Sendo servidor público, o Candidato terá que apresentar holerite para comprovação que sua
renda é inferior 1(um) salário mínimo e meio bruto, sob as penas da Lei.
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Leia-se:
3.
Serão aceitos pedidos de isenção da Taxa de Inscrição para Candidatos que
comprovarem não possuir renda (Opção 1), Candidatos que recebem até 1 (um) salário mínimo
e meio bruto mensal (Opção 2) e Candidatos convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral de
Santa Catarina, que prestem serviços no período eleitoral (Opção 3).
3.4
Os Candidatos requerentes que prestarem informação falsa com o intuito de usufruir a
isenção prevista neste Edital, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, estarão sujeito a/ao:
3.4.1
Cancelamento da inscrição e exclusão deste CONCURSO PÚBLICO, se a falsidade for
constatada antes da homologação de seu resultado;
3.4.2
Exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do
resultado e antes da nomeação;
3.4.3
Declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua
publicação.
3.5
Candidatos que desejam usufruir da isenção por não possuírem renda devem preencher
os requisitos estabelecidos na Lei Municipal n° 2.696/2017 e seguir com os seguintes procedimentos:
3.5.1
Selecionar a Opção de isenção da taxa de inscrição “Candidato que não possui renda
(Opção 1)” no momento da inscrição, dentro do período fixado no Anexo I deste Edital;
3.5.2
Encaminhar via upload (extensão .jpeg) diretamente na Área do Candidato, os seguintes
documentos:
3.5.2.1 Imagem, legível, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou de documento de identidade
oficial;
3.5.2.2 Imagem integral (todas as páginas) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, se
possuí-la;
3.5.2.3 Formulário, devidamente preenchido e firmado de próprio punho, conforme Anexo X;
3.6
Os Candidatos que desejam usufruir da isenção por “Auferirem renda de até 1 (um)
salário mínimo e meio bruto mensal (Opção 2)” devem preencher os requisitos estabelecidos na Lei
Municipal n° 2.696/2017, e seguir com os seguintes procedimentos:
3.3.6
Selecionar a Opção de isenção da taxa de inscrição “Renda de até 1(um) salário mínimo
e meio bruto” no momento da inscrição, dentro do período fixado no Anexo I deste Edital;
3.3.7
Encaminhar via upload (extensão .jpeg) diretamente na Área do Candidato os seguintes
documentos:
3.3.8
Imagem, legível, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou de documento de identidade
oficial;
3.3.9
Imagem integral (todas as páginas) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, se
possuí-la;
3.3.10 Formulário, devidamente preenchido e firmado de próprio punho, conforme Anexo X;
3.3.10.1 Sendo servidor público, o Candidato terá que apresentar holerite para comprovação que sua
renda é inferior 1(um) salário mínimo e meio bruto, sob as penas da Lei.
3.7
Os Candidatos que desejam usufruir da isenção por serem “Candidatos convocados e
nomeados pela Justiça Eleitoral de Santa Catarina, que prestem serviços no período eleitoral
(Opção 3)” devem preencher os requisitos estabelecidos na Lei Municipal n° 2.865/2021, de 18 de
outubro de 2021 e seguir com os seguintes procedimentos:
3.3.10.2 Selecionar a Opção de isenção da taxa de inscrição
3.3.11 Os Candidatos que desejam usufruir da isenção por serem “Candidatos convocados e
nomeados pela Justiça Eleitoral de Santa Catarina, que prestem serviços no período eleitoral
(Opção 3)” no momento da inscrição, dentro do período fixado no Anexo I deste Edital;
3.3.12 Encaminhar via upload (extensão .jpeg) diretamente na Área do Candidato os seguintes
documentos:
3.3.13 Imagem, legível, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou de documento de identidade
oficial;
3.3.14 Imagem, legível, de declaração ou diploma, expedido pela Justiça Eleitoral, contendo o
nome completo do cidadão, a função desempenhada, a data e o turno da eleição, do plebiscito ou do
referendo.

Tijucas/SC, 27 de dezembro de 2021.
ELÓI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal
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