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MUNICÍPIO DE SOMBRIO/SC 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº. 003/2021 

EDITAL Nº 003/2021 
 

RETIFICAÇÃO 03 DO EDITAL Nº 003/2021 

 
 

O MUNICÍPIO DE SOMBRIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a 
Comissão Especial de Processo Seletivo Público nomeada pelo Decreto Nº. 262, de 15 de dezembro de 2021, no 
uso de suas atribuições legais, torna público a Retificação 03 do edital 003/2021, conforme segue: 
 

 

ONDE SE LÊ: 

 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1.1 Os candidatos inscritos para dois cargos, realizarão ambas as provas no mesmo horário. 

 
9. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

9.3 Para os candidatos inscritos em 01 (um) cargo, a prova terá duração máxima de 01 hora e 30 minutos 

9.4 Para os candidatos inscritos em 02 (dois) cargos, a prova terá duração máxima de 01 hora e 50 minutos. 

9.4.1 O Candidato que se inscrever simultaneamente em dois cargos de monitor de oficinas diferentes, terá apenas 
01 hora e 30 minutos para realizar a prova, uma vez que não terá questões específicas diferentes para 
responder. 

 

 

LEIA-SE: 

 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1.1 Os candidatos inscritos para dois cargos, realizarão provas distintas e em horários diferentes, salvo no caso 
previsto no item 3.1 e), onde realizarão a prova para ambos os cargos no mesmo horário. 

 
9. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

9.3 As provas terão duração máxima de 01 hora e 30 minutos para cada inscrição deferida, exceto no caso 
previsto no item 9.4.1. 

9.4 Para os candidatos inscritos em 02 (dois) cargos, cada prova terá seu horário específico. 

9.4.1 O Candidato que se inscrever simultaneamente em dois cargos de monitor de oficinas diferentes, terá apenas 
01 hora e 30 minutos para realizar a prova, uma vez que não terá questões específicas diferentes para 
responder. 

 

As demais normas permanecem inalteradas 
SOMBRIO/SC, em 14 de JANEIRO de 2022. 

 
MARIA REGINA QUARTIEIRO DE MATOS 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
Fica homologado a RETIFICAÇÃO 03 do presente EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 003/2021. 

 
 

GISLAINE DIAS DA CUNHA 
Prefeito Municipal 


