
 

 
 

 

EDITAL Nº 008/2018 – RETIFICA O EDITAL 001/2018 DO PROCESSO SELETIVO 02/2018 
MODALIDADE: PROCESSO SELETIVO 
MUNICÍPIO: IBIRAMA/SC 
 

ADRIANO POFFO, Prefeito de Ibirama/SC, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica 
Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO o presente Edital que retifica o 
Edital 001/2018 do Processo Seletivo 02/2018. 

 
1. RETIFICA-SE as datas apresentadas no Cronograma e nos itens 4.12 e 4.18 do Edital nº 001/2018 do 
Processo Seletivo 002/2018, referente a publicação do Gabarito Definitivo, Classificação Provisório, prazo para 
recursos e homologação do Resultado Final, passando a vigorar conforme segue: 
 
Onde se lê: 

05/12/2018 
Publicação do julgamento dos recursos contra a formulação das questões e da 
discordância com o Gabarito (Caso houver Recurso), Publicação do Gabarito 
Definitivo, Notas da prova objetiva e da Prova de Títulos e a respectiva classificação 

06 e 07/12/2018 Prazo para recursos da nota da prova objetiva e classificação 

10/12/2018 
Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova objetiva e de títulos 
(caso houver recursos) e Homologação do resultado final  

 
Leia-se: 

10/12/2018 
Publicação do julgamento dos recursos contra a formulação das questões e da 
discordância com o Gabarito (Caso houver Recurso), Publicação do Gabarito 
Definitivo, Notas da prova objetiva e da Prova de Títulos e a respectiva classificação 

11 e 12/12/2018 Prazo para recursos da nota da prova objetiva e classificação 

14/12/2018 
Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova objetiva e de títulos 
(caso houver recursos) e Homologação do resultado final  

 
Com as alterações no Cronograma do Edital 001/2018 do Processo Seletivo 02/2018 altera-se as datas 

dos itens abaixo conforme estabelecido no novo cronograma. 
 

 4.12. No dia 10/12/2018, será publicado o gabarito definitivo e a classificação provisória. 
 

 4.18. A lista de Classificação Final, homologada pelo Prefeito Municipal será publicada no dia 
14/12/2018, Mural da Prefeitura Municipal de Ibirama bem como, na internet, pelos sites 
www.ibirama.sc.gov.br e atena.listaeditais.com.br 

 
2. As demais informações constantes no referido edital permanecem inalteradas. 
 
3. Publica-se este Edital no Mural de Publicação da Prefeitura Municipal, bem como, na internet, nos sites 
atena.listaeditais.com.br e www.ibirama.sc.gov.br. 
 
 

Prefeitura Municipal de Ibirama/SC, 04 de dezembro de 2018  
 
 

ADRIANO POFFO 
Prefeito Municipal 
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