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EDITAL N° 040/2019 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 038/2019 

ALTERA DISPOSITIVOS DO EDITAL Nº 038/2019 - PROCESSO SELETIVO PARA 
PREENCHIMENTO DE VAGAS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, NO QUADRO DE 
PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SEARA-SC. 

 

EDEMILSON CANALE, Prefeito Municipal de Seara, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando a baixa procura para realização de inscrições no processo 
seletivo para preenchimento de vagas, em caráter temporário, no quadro de pessoal do município de 
Seara-SC, visando a seleção de “Operador de Máquinas Agrícolas e Similares,  
 

ALTERA 

 

1. Ficam alterados os itens 1.2; 1.3.4; 1.5; 1.5.1; 5.2; 6.2.4 e 6.2.9, do Edital de Processo Seletivo Nº 

038/2019, conforme redação a seguir: 

... 

1.2. As inscrições serão realizadas no período de 21 de junho a 11 de julho de 2019, através do site 
www.amauc.org.br com link no site da Prefeitura Municipal de Seara www.seara.sc.gov.br. 

... 

1.3.4. Imprimir uma cópia do Requerimento de Inscrição e do Boleto, efetuando o pagamento até o dia 12 
de julho de 2019, respeitando os horários bancários. 
... 
1.5. No dia 15 de julho de 2019 serão Publicadas as inscrições deferidas e indeferidas. O candidato deverá 
conferir no site www.amauc.org.br ou www.seara.sc.gov.br a publicação da lista dos inscritos. Caso seja 
detectada alguma divergência ou falta de informação, o candidato terá prazo de 02 (dois) dias úteis 
contados a partir do dia seguinte da Publicação para interpor recurso, acessando a área do candidato. 

 

1.5.1. As inscrições serão homologadas no dia 18/07/2019.  
 

... 

5.2. As provas escritas serão realizadas no dia 21 de Julho de 2019 com início às 08h00min e término as 
10h00min para todos os  candidatos, tendo como local o Auditório Municipal João Furlanetto, situado na 
rua Beira Rio, n° 05, centro, Seara - SC. O portão de acesso será fechado as 07h50min, e a partir de então 
não será permitida a entrada de nenhum candidato. 
... 
6.2.4. A realização da prova prática terá início 30 minutos após o término da prova escrita, ou seja, na data 

de 21/07/2019, às 10h30min, tendo como local o parque de máquinas da Prefeitura Municipal de Seara, 

situado na rua Prefeito Etelvino Pedro Tumelero n° 108, bairro são João, Seara – SC. 

... 

http://www.amauc.org.br/
http://www.seara.sc.gov.br/
http://www.amauc.org.br/
http://www.seara.sc.gov.br/
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6.2.9. Para participar do sorteio que definirá a ordem de realização da prova pratica, o candidato deverá 

apresentar-se até às 10h30min do dia 21/07/2019, no local indicado no subitem 6.2.4, sendo que após 

este horário o portão será fechado e nenhum candidato poderá adentrar no local da realização das provas 

sob qualquer alegação. 

... 

2. Ficam inalteradas as demais cláusulas/disposições e Anexos do Edital de Processo Seletivo Nº 038/2019. 

 3. O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação 

Seara/SC, 04 de julho de 2019. 

 

 

 

EDEMILSON CANALE 

Prefeito Municipal 

 

Registra-se e Publica-se 

Em 04 de julho de 2019 

 
 
 
Dirlei Giombelli Wildner 
Secretária de Administração 

 
 

 

 

 

 

 


