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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL/SC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 003/2021 

EDITAL Nº 003/2021 
 

RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL Nº 003/2021 
 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, juntamente 
com a Comissão de Processo Seletivo nomeada pelo Decreto Nº 090, de 27 de Outubro de 2021, no uso de suas 
atribuições legais, torna público a Retificação 01 do edital 003/2021, conforme segue: 
 

 

ONDE SE LÊ: 

 
 

 
7. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD 

7.11 Para o envio da documentação digitalizada, mencionada no item anterior, o candidato deverá acessar o 
endereço eletrônico: www.psconcursos.com.br e seguir os seguintes passos: 

g) Anexar os arquivos informados no item 7.9, nos formatos aceitos e informados no item 7.11; 

7.14 O candidato que, dentro do período das inscrições, não declarar ser deficiente ou aquele que se declarar, mas 
não atender aos dispositivos mencionados no item 7.9 deste Capítulo, não será considerado candidato com 
deficiência, para fins deste Certame Público, não terá prova especial preparada e/ou condição específica para 
realização da prova atendida, seja qual for o motivo alegado. 

7.22 Os requisitos descritos no item 7.9 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente, sendo passível de 
indeferimento. 

7.25 Para efeito do prazo estipulado para envio dos documentos solicitados no item 7.9, informa-se que a opção de 
envio de documentação, via área do candidato, só estará disponível durante os prazos estipulados no ANEXO I 
deste edital  

7.26 Não serão considerados: 

d) ANEXO IV - MODELO LAUDO MÉDICO ou Laudo Médico similar conforme item 7.9 a), enviado sem nome, 
assinatura e número do CRM do Médico responsável. 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.6 Será excluído do certame o candidato que: 

e) Se enquadrar nos termos do item 9.15 deste Edital 
 

 

LEIA-SE: 

 
 

 
7. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD 

7.11 Para o envio da documentação digitalizada, mencionada no item anterior, o candidato deverá acessar o 
endereço eletrônico: www.psconcursos.com.br e seguir os seguintes passos: 

g) Anexar os arquivos informados no item 7.10, nos formatos aceitos e informados no item 7.12; 

7.14 O candidato que, dentro do período das inscrições, não declarar ser deficiente ou aquele que se declarar, mas 
não atender aos dispositivos mencionados no item 7.10 deste Capítulo, não será considerado candidato com 
deficiência, para fins deste Certame Público, não terá prova especial preparada e/ou condição específica para 
realização da prova atendida, seja qual for o motivo alegado. 

7.22 Os requisitos descritos no item 7.10 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente, sendo passível de 
indeferimento. 
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7.25 Para efeito do prazo estipulado para envio dos documentos solicitados no item 7.10, informa-se que a opção de 
envio de documentação, via área do candidato, só estará disponível durante os prazos estipulados no ANEXO I 
deste edital  

7.26 Não serão considerados: 

d) ANEXO IV - MODELO LAUDO MÉDICO ou Laudo Médico similar conforme item 7.10 a), enviado sem 
nome, assinatura e número do CRM do Médico responsável. 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.6 Será excluído do certame o candidato que: 

e) Se enquadrar nos termos do item 9.14 deste Edital 

 

As demais normas permanecem inalteradas. 

 

 
SANTA ROSA DO SUL/SC, em 03 de DEZEMBRO de 2021. 

 
 
 

CLEONICE BITENCOURT CABRAL 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 

 
Fica homologado a RETIFICAÇÃO 01 do presente EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 003/2021. 

 
 
 

ALMIDES ROBERG SILVA DA ROSA  
Prefeito Municipal 


