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ATO Nº 002/2018 – SEGUNDA RETIFICAÇÃO  

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2018 - EDUCAÇÃO 
 

O Senhor Paulo Sergio de Araujo, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a 

comissão municipal e o Instituto o Barriga Verde, tornam pública a segunda retificação do edital 004/2018 de 

Processo Seletivo do Município de Garopaba, conforme segue: 

 
1. Fica alterada a nota de aprovação de todos os cargos deste Processo Seletivo, ou seja, “serão 

aprovados os candidatos que obtiverem nota maior que 0,00 (zero), restando retificados os itens a 

seguir: 

9. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

9.1. O Processo Seletivo, a que se refere o presente edital, compreenderá o exame de habilidades e de 
conhecimentos aferidos em uma ou duas fases dependendo do cargo, conforme segue: 

9.1.1. Cargos de Professores (habilitados e licenciados), constará de 2 fases: 

a) Primeira fase: Prova escrita com questões objetivas, de caráter classificatório;  
b) Segunda fase: Prova de Títulos, de caráter classificatório, para os candidatos aprovados na prova escrita objetiva, 
com nota maior que 0,00 (zero). 
 
9.1.2. Cargo de Motorista, contará de 2 fases: 

a) Primeira Fase: Prova escrita com questões objetivas, de caráter classificatório 
b) Segunda fase: Prova Prática de caráter classificatório e eliminatório, para todos os candidatos que estiverem 
presentes na prova escrita e prática. 
 
9.1.3. Todos os demais cargos, constará de uma única etapa, ou seja prova escrita com questões objetivas, de caráter 
classificatório, com nota de aprovação maior que 0,00 (zero). 

 

10. DA PROVA ESCRITA 

10.9. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva os candidatos que obtiverem nota maior que 0,00 (zero), 
exceto cargos com exigência de prova prática, que realizarão a prova independente da nota da prova escrita. 

 

12. DA PROVA DE TÍTULOS  

12.1 Para os cargos de Professor habilitados (magistério) e licenciados (superior) a segunda fase do Processo Seletivo 
consiste na Prova de Títulos, de caráter unicamente classificatório, apenas serão pontuados os aprovados na prova 
escrita, ou seja, àqueles que obtiveram nota superior a 0,00 (zero).   

 

14.  DO CÁLCULO FINAL 
14.4. Serão considerados aprovados neste processo seletivo os candidatos que obtiverem nota maior que 0,00 (zero)  

 

2. As demais regras e normas do edital permanecem inalteradas. 

GAROPABA, 14 DE NOVEMBRO DE 2018. 
                                                                                                                           Paulo Sergio de Araujo 

Prefeito Municipal. 


