
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES - SC  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 001/2021 

 

RETIFICAÇÃO Nº 02/2021 

 

A Prefeitura municipal de Vitor Meireles, retifica o presente edital de processo seletivo em função da 
necessidade de maior tempo de avaliação e comprovação dos documentos de provas de títulos estendendo os 
prazos de divulgação das notas de classificação provisória e definoitiva conforme cronograma abaixo: 
 

Onde se lê: 

 

                                                      Anexo VII 
                                                  CRONOGRAMA 

DATA ATO 

09/09/2021 Publicação do Edital de Abertura de Inscrições 

10/09/2021 Prazo para impugnações do Edital de Abertura de Inscrições 

10/09/2021 a 17/10/2021 Período de Inscrições 

10/09/2021 a 20/09/2021 Período para solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição 

21/09/2021 Divulgação da lista de isentos da taxa 

22/09/2021 Prazo de recurso contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa 
23/09/2021 Homologação da lista de isentos da taxa de inscrição 

18/10/2021 Último dia para o pagamento do boleto 

19/10/2021 Publicação do rol de inscritos 

20/10/2021 Prazo para recursos da lista de inscrição 

21/10/2021 Homologação das Inscrições 

24/10/2021 Realização da Prova Escrita  Entrega dos Títulos 

25/10/2021 Divulgação do Gabarito da Prova Escrita 

26/10/2021 Prazo para recursos da formulação das questões e da discordância 
com o gabarito da prova escrita 

28/10/2021 Publicação do Gabarito Definitivo, Notas da prova escrita, prova de 
títulos e a respectiva classificação provisória 

29/10/2021 Prazo para recursos da nota da prova escrita, prova de títulos e 
classificação provisória 

01/11/2021 Homologação do resultado final 

 

 

Leia-se: 

                                                      Anexo VII 
                                                  CRONOGRAMA 

DATA ATO 

09/09/2021 Publicação do Edital de Abertura de Inscrições 

10/09/2021 Prazo para impugnações do Edital de Abertura de Inscrições 

10/09/2021 a 17/10/2021 Período de Inscrições 

10/09/2021 a 20/09/2021 Período para solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição 

21/09/2021 Divulgação da lista de isentos da taxa 

22/09/2021 Prazo de recurso contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa 
23/09/2021 Homologação da lista de isentos da taxa de inscrição 



18/10/2021 Último dia para o pagamento do boleto 

19/10/2021 Publicação do rol de inscritos 

20/10/2021 Prazo para recursos da lista de inscrição 

21/10/2021 Homologação das Inscrições 

24/10/2021 Realização da Prova Escrita  Entrega dos Títulos 

25/10/2021 Divulgação do Gabarito da Prova Escrita 

26/10/2021 Prazo para recursos da formulação das questões e da discordância 
com o gabarito da prova escrita 

29/10/2021 Publicação do Gabarito Definitivo 

01/11/2021 Publicação da nota da prova escrita, prova de títulos e classificação provisória 

  04/11/2021 Prazo para recursos da nota da prova escrita, prova de títulos e 
classificação provisória 

06/11/2021 Homologação do resultado final 

 

 Os demais itens ficam inalterados. 

 

Vitor Meireles, 28 de outubro de 2021.



 


