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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 

EDITAL 003/2018 – RETIFICA O EDITAL 001/2018 – Exclusão de Cargo 
MODALIDADE: Concurso Público 
MUNICÍPIO: Presidente Getúlio 
REALIZAÇÃO: Atena Assessoria Educacional 
  

NELSON VIRTUOSO, Prefeito de Presidente Getúlio/SC, no uso de 
suas atribuições legais, nos termos do Art. 37 da Constituição 
Federal e Lei Orgânica Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO aos 
interessados, que o EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018, 
sofreu alteração, a saber: 

 
 
1. O Edital do certame em debate previu a existência do cargo de ANALISTA DE PESSOAL, com uma 
(01) vaga, bem como cadastro de reserva, com carga horária de 35h/semanais, com remuneração de R$ 
3.186,78 (Três mil, cento e oitenta e seis Reais, com setenta e oito centavos). Ocorre que, por solicitação 
do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina – CRA/SC, e em detida consulta à lei 
municipal (Lei Complementar 2.395/2018) que regulamenta o referido cargo, constatou-se divergências 
entre as atribuições a serem exercidas com a escolaridade mínima exigida, de modo se faz necessário 
providencias no sentido de se adequar aludido dispositivo legal. Desse modo, no afã de se evitar 
celeumas em função das divergências entre atribuições e escolaridade do cargo em comento, bem como 
prejuízo aos candidatos interessados em concorrer a citada vaga, resta EXCLUÍDO DO CONCURSO 
PÚBLICO Nº 01/2018 O CARGO DE ANALISTA DE PESSOAL, sendo que posteriormente a adequação do 
diploma legal que regulamenta este cargo, em sendo conveniente e necessário, novo certame para 
provimento do cargo será iniciado.  
 
2. Todos os atos referente ao Cargo de ANALISTA DE PESSOAL, serão excluídos do Edital 001/2018, 
perdendo todos os efeitos sobre o mesmo. 
 
3. Até a presente data (21/08/2018), 16 (dezesseis) candidatos haviam demonstrado interesse em 
participar da disputa pela vaga, realizando sua inscrição e gerando os boletos da taxa de inscrição, 
porém nenhuma das inscrições havia sido paga. Caso algum candidato venha a efetivar o pagamento do 
boleto gerado, caberá a Administração Municipal realizar o ressarcimento dos valores correspondente a 
taxa de inscrição. Todos os candidatos inscritos para o cargo de ANALISTA DE PESSOAL terão suas 
inscrições anuladas. 
 
4. As demais informações constantes no referido edital permanecem inalteradas. 

5. Publica-se este Edital no Mural de Publicação da Prefeitura Municipal, bem como, na internet, 
nos sites   www.presidentegetulio.sc.gov.br, www.presidentegetulio.atende.net e 
atena.listaeditais.com.br  

 

 

Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC, 21 de agosto de 2018.  

 

 

NELSON VIRTUOSO 

 Prefeito de Presidente Getúlio 
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