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RETIFICAÇÃO 01 
AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020 

O Município de Irati, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação ao Edital de 
Concurso Público nº 01/2019, publicado em dia 29 de setembro de 2020, permanecendo 
inalterados os demais itens e subitens do referido edital: 
 
1.1 Ajusta a escolaridade / habilitação exigida ao cargo de Professor de Educação 

Especial (Cargo 03), que passa a ter os requisitos, como segue abaixo: 

Item Cargo Escolaridade/Habilitação Exigida Vagas 
Vagas 
PNE 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Mensal em R$ 

Tipo de 
Prova 

(...) 

03 Professor de Educação Especial 

Licenciatura em pedagogia ou Curso Normal 
Superior com habilitação em Educação 
Infantil ou ensino Fundamental, de acordo 
com a área de atuação. Ou Licenciatura em 
Educação Especial 

CR - 20h 1.507,29 O, T 

 
1.2 O conteúdo programático de prova e as atribuições do cargo relacionado acima 

permanecem inalterados. 

1.3 Em virtude da alteração da escolaridade e requisitos de habilitação relacionado ao 
cargo de Professor de Educação Especial (Cargo 01) neste Concurso Público, 
prorrogam-se as inscrições, para todos os cargos, mantendo-se inalteradas e 
confirmadas todas as inscrições já processadas. Como reflexo, todos os demais 
prazos e eventos também serão alterados, garantindo o amplo acesso aos cargos 
públicos. Que a Língua Estrangeira que será abordada e cujas aulas serão ministradas 
na rede municipal de ensino trata-se da matéria de Inglês. 

1.4 A realização do certame seguirá as novas datas e prazos previstos de acordo com o 
seguinte cronograma: 

DATA PREVISTA ATO 

(...) 

29/10/2020 - 08h00min  
à 

27/11/2020 - 17h00min 

PRAZO ESTABELECIDO PARA: 

• Realizar as Inscrições. 

• Protocolar o Requerimento de Condição Especial de Prova. 

• Protocolar o Requerimento de Vaga Especial. 

• Protocolar o Requerimento de Condição de Jurado. 

• Protocolar o Requerimento de Análise de Títulos. 

27/11/2020 Prazo final para o pagamento da Taxa de Inscrição. 

Até 18/11/2020 Prazo para protocolar o Requerimento de Isenção. 

20/11/2020 Publicação do Rol de Inscrições Isentas (Provisório). 

23/11/2020 - 08h00min  
à 

24/11/2020 - 17h00min 
Prazo de Recurso contra o Indeferimento do Pedido de Isenção. 

25/11/2020 
Publicação do Rol de Inscrições Isentas (Definitivo) e disponibilização do boleto de 
pagamento para os pedidos indeferidos. 
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30/11/2020 até as 23h59min 
Homologação provisória das inscrições, da listagem de candidatos com condição 
especial de prova e de candidatos inscritos em vaga especial. 

30/11/2020 - 08h00min  
à 

01/12/2020 - 17h00min 

Prazo para recurso contra não homologação da inscrição, contra o indeferimento de 
condição especial de prova, contra o indeferimento de inscrição para vaga especial 
e contra o indeferimento da condição de jurado. 

02/12/2020 
Homologação final das inscrições e Divulgação dos Locais e Horários de Prova 
com a listagem de Candidatos/Sala. 

06/12/2020 Data da Prova Escrita (Prova Matutina) 

07/12/2020 até as 07h30min Publicação do gabarito provisório e caderno de provas. 

07/12/2020 - 08h00min  

à 

08/12/2020 - 17h00min 

Prazo para recurso contra as questões da prova escrita e gabarito provisório. 

Até o dia 16/12/2020 as 
23h59min 

Publicação do extrato de recursos, publicação do gabarito oficial e publicação da 
classificação provisória, com o resultado da prova de títulos. 

Dois dias úteis após a 
classificação provisória, 

iniciando as 8h00 do primeiro 
dia e com término as 

17h00min do segundo dia. 

Prazo destinado para apresentação de recursos contra o resultado da: 

• Classificação Provisória. 

• Prova de Títulos. 

Até o dia 22/12/2020 Resultado final do Concurso Público nº 02/2020. 

 

1.5 Os demais itens do Edital seguem inalterados. 

 

Irati/SC, 27 de outubro de 2020.  

 

NEURI MEURER 
Prefeito do Município de Irati  


