
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Município de Irati 

Processo Seletivo Público 01/2019 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 01/2019 - ERRATA 

 

 O Município de Irati, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 

faz saber aos(as) interessados(as) acerca da ERRATA no Edital de Processo Seletivo Público nº 

01/2019, de 13 de dezembro de 2019 e comunica alteração do Edital conforme disposto abaixo: 

 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

 

Onde se lê: 

3.7.1. Efetuar o pagamento da inscrição através do boleto bancário, quitando-o em qualquer agência da 

rede bancária no valor da inscrição, até a data estabelecida no Anexo II. Para o pagamento do valor de 

inscrição deverá ser utilizado o boleto bancário gerado na inscrição, não sendo admitido depósitos em 

conta, mesmo que identificados. 

 

Leia-se: 

3.7.1. Efetuar o pagamento da inscrição através do boleto bancário, quitando-o em qualquer agência da 

rede bancária no valor da inscrição, até a data estabelecida no Anexo II. Para o pagamento do valor de 

inscrição deverá ser utilizado o boleto bancário gerado na inscrição, o qual será diretamente 

compensado em conta bancária do Município, não sendo admitido depósitos em conta, mesmo que 

identificados. 

 

 

8. DA PROVA DE TÍTULOS 

Onde se lê: 

ITEM B 

FORMAÇÃO PONTOS POR TÍTULO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento com temas 

relacionados à área de atuação, 

realizados entre janeiro de 2018 a 

novembro de 2019. 

0,01 pontos por hora concluída. 

O limite de horas a ser validado 

é de até 200 horas. 

2,00 

 

Leia-se: 

ITEM B 

FORMAÇÃO PONTOS POR TÍTULO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento com temas 

relacionados à área de atuação, realizados 

entre novembro de 2014 a novembro de 

2019. 

0,01 pontos por hora concluída. 

O limite de horas a ser validado 

é de até 200 horas. 

2,00 

 

 

10. DA CONTRAÇÃO 

Onde se lê: 

10.7. O Processo Seletivo Público terá validade por 01 (um) ano a partir da data de homologação dos 

resultados, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do Executivo Municipal. 

 

Leia-se: 

10.7. O Processo Seletivo Público terá validade por 01 (um) ano a partir da data de homologação dos 

resultados. 
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13. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO E CHAMAMENTO 

Onde se lê: 

13.3. Para fins de admissão serão exigidos dos candidatos os seguintes documentos em cópia e 

originais: 

a) Original e cópia do diploma ou certificado de conclusão fornecido por instituição de ensino; 

b) Declaração da não acumulação de cargos (prefeitura); 

c) Exame de sanidade física e mental (com medico do trabalho); 

d) Comprovação da quitação eleitoral; 

e) Comprovação da quitação militar (masculino); 

f) Comprovação dos dependentes; 

g) Declaração de dependentes (prefeitura); 

h) Declaração de bens (comissionados) (prefeitura); 

i) Declaração grau de parentesco prefeitura;  

j) Atestado de boa conduta; 

k) CPF; 

l) Carteira de identidade; 

m) Fotografia 3 x 4; 

n) Comprovação de estado civil; 

o) Tipagem sanguínea; 

p) Original e cópia Carteira Nacional de Habilitação, de acordo das exigências do cargo; 

q) PIS PASEP; 

r) Titulo de eleitor;  

s) Comprovante de residência;  

t) Dados bancários (Deposito salário);  

u) Telefone e email para contatos; 

v) Comprovação desconto mensal sindicato. 

 

Leia-se: 

13.3. Para fins de admissão serão exigidos dos candidatos os seguintes documentos em cópia e 

originais: 

a) Original e cópia do diploma ou certificado de conclusão fornecido por instituição de ensino; 

b) Declaração da não acumulação de cargos; 

c) Exame de sanidade física e mental (com medico do trabalho); 

d) Comprovação da quitação eleitoral; 

e) Comprovação da quitação militar (masculino); 

f) Comprovação dos dependentes; 

g) Declaração de dependentes; 

h) Declaração de bens; 

i) Atestado de boa conduta; 

j) CPF; 

k) Carteira de identidade; 

l) Fotografia 3 x 4; 

m) Comprovação de estado civil; 

n) Tipagem sanguínea; 

o) PIS PASEP; 

p) Titulo de eleitor;  

q) Comprovante de residência;  

r) Dados bancários (Deposito salário);  

s) Telefone e email para contatos. 
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ANEXO II – CRONOGRAMA 

Onde se lê: 

DATA PREVISTA ETAPA / FASE 

[...] 

13/12/2019 - 14h00min à 

11/01/2020 - 14h00min 

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES. Prazo para solicitação para condição 

especial para realização da prova e de vaga especial (PNE) 

13/12/2019 - 14h00min à 

11/01/2020 - 14h00min 
PERÍODO DE ENVIO DE TÍTULOS 

13/12/2019 - 14h00min à 

02/01/2020 - 14h00min 
Prazo para solicitação de isenção do valor de inscrição 

06/01/2020 Publicação do rol de inscrições isentas (provisório) 

07/01/2020 - 14h00min à 

09/01/2020 - 14h00min 
Prazo para recurso contra o indeferimento do pedido de isenção 

10/01/2020 

Publicação do rol de inscrições isentas (definitivo) e disponibilização do 

boleto de pagamento para os candidatos indeferidos. Prazo para 

pagamento do boleto até 13/01/2020 

13/01/2020 Prazo final para o pagamento do valor  de inscrição 

14/01/2020 
Homologação provisória das inscrições, da listagem de candidatos com 

condição especial de prova e de candidatos inscritos em vaga especial 

14/01/2020 - 14h00min à 

15/01/2020 - 14h00min 

Prazo para recurso contra não homologação da inscrição, contra o 

indeferimento de condição especial de prova e o indeferimento de vaga 

especial 

15/01/2020 Homologação final das inscrições (definitivo) 

15/01/2020 Publicação dos locais da prova 

18/01/2020 APLICAÇÃO DA PROVA TEÓRICO – OBJETIVA  

20/01/2020 Publicação do gabarito provisório  

20/01/2020 - 14h00 à 

22/01/2020 - 14h00min 

Prazo para recurso contra as questões da prova teórico - objetiva e 

gabarito provisório. 

24/01/2020 Publicação do gabarito oficial 

24/01/2020 Publicação das notas da prova objetiva, títulos e classificação provisória 

25/01/2020 - 14h00 à 

27/01/2020 - 14h00min 
Prazo para recurso contra a nota da prova objetiva 

Até 29/01/2019 Publicação das notas oficiais 

 

Leia-se: 

DATA PREVISTA ETAPA / FASE 

[...] 

13/12/2019 - 14h00min à 

14/01/2020 - 14h00min 

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES. Prazo para solicitação para condição 

especial para realização da prova e de vaga especial (PNE) 

13/12/2019 - 14h00min à 

14/01/2020 - 14h00min 
PERÍODO DE ENVIO DE TÍTULOS 

13/12/2019 - 14h00min à 

02/01/2020 - 14h00min 
Prazo para solicitação de isenção do valor de inscrição 

06/01/2020 Publicação do rol de inscrições isentas (provisório) 

07/01/2020 - 14h00min à Prazo para recurso contra o indeferimento do pedido de isenção 
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09/01/2020 - 14h00min 

10/01/2020 

Publicação do rol de inscrições isentas (definitivo) e disponibilização do 

boleto de pagamento para os candidatos indeferidos. Prazo para 

pagamento do boleto até 14/01/2020 

14/01/2020 Prazo final para o pagamento do valor  de inscrição 

15/01/2020 
Homologação provisória das inscrições, da listagem de candidatos com 

condição especial de prova e de candidatos inscritos em vaga especial 

15/01/2020 - 14h00min à 

17/01/2020 - 14h00min 

Prazo para recurso contra não homologação da inscrição, contra o 

indeferimento de condição especial de prova e o indeferimento de vaga 

especial 

18/01/2020 Homologação final das inscrições (definitivo) 

18/01/2020 Publicação dos locais da prova 

25/01/2020 APLICAÇÃO DA PROVA TEÓRICO – OBJETIVA  

27/01/2020 Publicação do gabarito provisório  

27/01/2020 - 14h00 à 

29/01/2020 - 14h00min 

Prazo para recurso contra as questões da prova teórico - objetiva e 

gabarito provisório. 

03/02/2020 Publicação do gabarito oficial 

03/02/2020 Publicação das notas da prova objetiva, títulos e classificação provisória 

04/02/2020 - 14h00 à 

06/02/2020 - 14h00min 
Prazo para recurso contra a nota da prova objetiva 

Até 11/02/2019 Publicação das notas oficiais 

 

 As demais cláusulas e especificações do referido Edital, com exceção do que está previsto acima, 

continuam inalteradas. 

 

Irati/SC, 26 de dezembro de 2019. 

 

NEURI MEURER 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e publique-se. 


