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Edital nº 13/2019  

Retificação Processo Seletivo 

 

1º EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO 

PROCESSO SELETIVO Nº 10/2019 

 

O Município de Ipumirim – SC, inscrito no CNPJ 82.814.575/0001-02, com sede na rua 

D Pedro II, 230, Centro, Ipumirim, SC, CEP 89790-000 neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal Sr. Volnei Antônio Schmidt, no uso de suas atribuições legais e 

tendo em vista a necessidade de adequação do presente documento editalício, TORNA 

PÚBLICO A RETIFICAÇÃO ao PROCESSO SELETIVO Nº 10/2019,   de 20 de 

setembro de 2019, para contratação temporário de excepcional interesse público, 

publicado no Diário Oficial dos Municípios, site da prefeitura municipal 

www.ipumirim.sc.gov.br e site da AMAUC www.amauc.org.br, da seguinte forma: 

Onde se lê: 

7.2  Ficam isentos do pagamento: 

7.2.1 Os doadores de sangue 

7.3 Documentação necessária para receber a isenção: 

7.3.1 Para o doador de sangue, apresentação de documento hábil expedido pela 

unidade coletora, que deverá discriminar o número e a data em que foram 

realizadas as doações, não podendo ser inferior a duas doações no lapso de um 

ano antes da inscrição deste Processo Seletivo. 

Leia-se: 

7.2  Ficam isentos do pagamento: 

7.2.1 Os doadores de sangue 

7.2.1.2 Os doadores de Medula 

7.3 Documentação necessária para receber a isenção: 

7.3.1 Para o doador de sangue, apresentação de documento hábil expedido pela 

unidade coletora, que deverá discriminar o número e a data em que foram 

realizadas as doações, não podendo ser inferior a duas doações no lapso de um 

ano antes da inscrição deste Processo Seletivo. 

7.3.1.2 Para o doador de medula, comprovante específico expedido por 

entidade coletora reconhecida e credenciado pela União, Estado ou 

Município, declarando que o mesmo se enquadra como beneficiário da Lei 

http://www.ipumirim.sc.gov.br/
http://www.amauc.org.br/
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Estadual nº 10.567/97 com as alterações previstas na Lei Estadual nº 

17.457/18. 

 

Ipumirim – SC, 01 de outubro de 2019 

 

 

 

Volnei Antonio Schmidt 

Prefeito Municipal 

  


