
GABINETE 

RETIFICAÇÃO I
EDITAL Nº 01/2016 - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2016

Dispõe  sobre  a  abertura  e  regras  do
Processo  Seletivo  do  Município  de
Presidente Getúlio - SC.

O  Município  de Presidente  Getúlio,  Estado  de  Santa  Catarina,  por  seu  Prefeito  Municipal,  o
Senhor  NILSON  FRANCISCO  STAINSACK,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  torna  público a
retificação do edital em epígrafe, nos seguintes termos:

I. Inclusão do item 2.4.1.7 e subitens:
Isenção de taxa de inscrição
2.4.1.7. O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo  Federal  –  CadÚnico  fica  isento  do  pagamento  da  “taxa  de  inscrição”,  nos
termos do artigo 1° da Lei Complementar n° 2.369/2015 do Município de Presidente
Getúlio.
2.4.1.7.1. O candidato interessado em obter a isenção deverá efetuar a inscrição até o
dia 02/12/2016 nos moldes do item 2.4.1, registrar o Número de Identificação Social
- NIS e optar pelo isenção clicando no ícone correspondente. 
2.4.1.7.2. No dia 05/12/2016 será divulgada a relação dos candidatos com pedido de
isenção deferidos nos sites www.presidentegetulio.sc.gov.br e www.actio.srv.br e
no mural da Prefeitura.
2.4.1.7.3.  Os  candidatos  com  inscrição  indeferida  poderão  voltar  ao  site
www.actio.srv.br,  localizar  o  link  do  processo  seletivo,  e  imprimir  o  boleto  para
pagamento até o dia 06/12/2016.
2.4.1.7.4. Serão indeferidos os pedidos de isenção no caso de:
a) ausência ou incorreção do preenchimento do Número de Identificação Social – NIS;
b) o candidato não encontrar-se regularmente inscrito no CadÚnico;
c) requerimento efetuado após o prazo previsto no item 2.4.1.7.1.
2.4.1.7.5.  O candidato que tiver  seu pedido de isenção indeferido e  não efetivar  o
pagamento da respectiva “taxa de inscrição” no prazo estabelecido neste edital para os
demais  candidatos,  terá  sua  inscrição  no  processo  seletivo  indeferida  fincando
impedido de realizar as provas e consequentemente eliminado do certame.

II. Corrigir os dados dos cargos 022, 023 e 024, no Anexo I, conforme segue:
022 Professor de 

Artes
CR** Ensino Superior- Habilitação em 

Artes
Cursando a partir da 4ª fase Artes 10h; 20h; 

30h; 40h

1.446,88; 1.929,22;
2.067,02; 2.756,06

482,33; 689,03;
964,64; 1.378,04

40,00

023 Professor de 
Ensino Religioso

CR** Ensino Superior- Habilitação em 
ciências da religião
Cursando a partir da 4ª fase ciências 
da religião

10h; 20h; 
30h; 40h

1.446,88; 1.929,22;
2.067,02; 2.756,06

482,33; 689,03;
964,64; 1.378,04

40,00

024 Professor de 
Geografia

CR** Ensino Superior- Habilitação em 
Geografia
Cursando a partir da 4ª fase 
Geografia

10h; 20h; 
30h; 40h

1.446,88; 1.929,22;
2.067,02; 2.756,06

482,33; 689,03;
964,64; 1.378,04

40,00

III. Readequar  o  cronograma,  no  Anexo  VI,  para  incluir  datas  pertinentes  aos  pedidos  de
isenção da taxa de inscrição, conforme segue:

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
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(sujeito a alterações)

EVENTO DATA
Divulgação do edital 22/11/2016
Inscrições Das 10:00h do dia 22/11/2016 às

15:00h do dia 06/12/2016
Requerimentos de condição especial para realização de provas,
de  amamentação  e  portador  de  deficiência e  solicitação  de
isenção do pagamento da taxa de inscrição

02/12/2016

Divulgação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 05/12/2016
Divulgação da lista de inscritos 07/12/2016
Recurso das inscrições 08 e 09/12/2016
Divulgação da lista final de inscritos (homologação) 13/12/2016
Data provável de realização das provas escritas 18/12/2016
Divulgação dos gabaritos 18/12/2016 após as 18h
Recursos das provas escritas e gabaritos 19 e 20/12/2016
Gabaritos  definitivos  e  resultados  preliminares  das  provas
escritas 

23/12/2016

Recursos dos resultados preliminares das provas escritas 26 e 27/12/2016
Resultado definitivo das provas escritas 28/12/2016

IV.Fica  excluído o Anexo IV haja vista o fato de que os  recursos serão interpostos por
sistema online, conforme item 6.1.1 do edital.

Presidente Getúlio - SC, 22 de novembro de 2016. 

Nilson Francisco Stainsack
Prefeito Municipal

Morgana Cristina Becker
Presidente da Comissão do Processo Seletivo
Decreto nº 153/2016
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