
EDITAL Nº 02/2019 - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019

Retifica o Edital nº 001/2019 do
Processo  Seletivo  do  Município
de Atalanta - SC.

O Município de Atalanta, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, o Senhor
Juarez Miguel Rodermel, no uso de suas atribuiçoees legais, torna público a retificação do
Edital nº 01/2019, que trata do Processo Seletivo nº 001/2019 nos seguintes itens:
 
1. Altera o item 4.4.2.3, corrigindo o horarrio matutino, caso haja a necessidade, que passa
a vigorar com a seguinte redaçaeo:

4.4.2.3.  Na hiportese  de  se  realizarem provas  no  períorodo  matutino,  o  fechamento  dos
portoees  se  dara r a 8s  8:15h (oito  horas  e  quinze  e  cinco  minutos),  para  as  provas  deste
períorodo.
 
2.  Altera os itens  4.5.2, 5.1.1, 5.2.1 e 5.3.1,  com a reduçaeo da nota míornima para 4,00
(quatro), que passam a vigorar com a seguinte redaçaeo:

4.5.2. Estaraeo aptos a realizar a prova prartica os candidatos aprovados na prova escrita
(item 5.2.1), ou seja, que obtiverem nota igual ou superior a 4,00 (quatro).
...
5.1.1. Somente seraeo considerados aprovados na prova escrita de que trata o item 4.4.1 os
candidatos que obtiverem na prova escrita nota igual ou superior a 4,00 (quatro)).
...
5.2.1. Somente  seraeo  considerados  aprovados  os  candidatos  que,  cumulativamente,
obtiverem:
a) nota da prova escrita igual ou superior a 4,00 (quatro);
b) nota da prova prartica igual ou superior a 4,00 (quatro).
...

5.3.1. Somente seraeo considerados aprovados e teraeo computados os pontos dos tíortulos os
candidatos  das  funçoees  purblicas  de  Professor  Habilitado que obtiverem nota  da prova
escrita igual ou superior a 4,00 (quatro).

3. Altera o item 4.6.2, no tocante ao local da entrega dos tíortulos, que passa a vigorar com a
seguinte redaçaeo:

4.6.2. Os candidatos que desejarem participar da avaliaçaeo de tíortulos deveraeo apresentar
os  respectivos  tíortulos,  juntamente  com  o  requerimento  de  inscrição  no  Processo
Seletivo,  acompanhados  do  requerimento  anexo  ao  Edital  (Anexo  V),  pessoalmente,
durante  o  períorodo  de  inscriçaeo  (22/11/2019  a  11/12/2019)  no  Departamento  de
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Recursos  Humanos  da  Prefeitura  Municipal  de  Atalanta  ou  via  Sedex  (A   Comissaeo  de
Concurso Purblico A Assunto: Avaliaçaeo de Tíortulos - Avenida XV de Novembro, 1030, Centro,
em Atalanta-SC A CEP 88.410-000). Quando o envio via Sedex ocorrer, o prazo serar contado
em face da data de postagem.

Atalanta - SC, 26 de novembro de 2019. 

Juarez Miguel Rodermel
Prefeito Municipal

Scheila Daniele Henning
Presidente da Comissaeo do Processo Seletivo
Decreto nº 056/2019
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