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MUNICÍPIO DE TURVO/SC 

PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2021 

EDITAL Nº 001/2021 
 

RETIFICAÇÃO 02 DO EDITAL Nº 001/2021 
 

 

O MUNICÍPIO DE TURVO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão 
Especial de Processo Seletivo Simplificado nomeada pelo Decreto Nº 032/21, de 12 de maio de 2021, no uso de 
suas atribuições legais, torna público a Retificação 02 do edital 001/2021, conforme segue: 
 

 

ONDE SE LÊ: 
 

 

1. DISPOSIÇOES PRELIMINARES 

1.4 A seleção será composta de avaliação da qualificação técnica dos candidatos, por meio de realização de 
provas objetivas de caráter classificatório e eliminatório e de prova de títulos de caráter classificatório, sendo 
que as provas irão relacionar conhecimentos básicos e específicos exigidos para o provimento de cada função 
e a sua singularidade. 

2. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

O Processo Seletivo constará de 02 (duas) etapas consistentes de:  

11. DOS RECURSOS 

11.1 O candidato poderá interpor recursos contra: Editais, Erratas, Provas Objetivas, Prova de Títulos (Títulos e 

Horas de Curso de Aperfeiçoamento) e Listas Provisórias, e tem até 2 (dois) dias corridos para fazê‐lo, a contar 
do dia da divulgação, acessando dentro da sua Área do Candidato na mesma página em que realizou a sua 
inscrição. 

 
 

LEIA-SE: 

 

1. DISPOSIÇOES PRELIMINARES 

1.4. A seleção será composta de avaliação da qualificação técnica dos candidatos, por meio de realização de 
provas objetivas de caráter classificatório e eliminatório, sendo que as provas irão relacionar conhecimentos 
básicos e específicos exigidos para o provimento de cada função e a sua singularidade. 

2. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

O Processo Seletivo constará da(s) seguinte(s) etapa(s):  

11. DOS RECURSOS 

11.1 O candidato poderá interpor recursos contra: Editais, Erratas, Provas Objetivas e Listas Provisórias, e tem até 2 

(dois) dias corridos para fazê‐lo, a contar do dia da divulgação, acessando dentro da sua Área do Candidato na 
mesma página em que realizou a sua inscrição. 

 

As demais normas permanecem inalteradas. 
TURVO/SC, em 22 de JUNHO de 2021. 

 

RONALDO SÁVIO 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
 

 
Fica homologado a RETIFICAÇÃO 02 do presente EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2021. 

 

 

SANDRO CIRIMBELLI 
Prefeito Municipal 


