
 

 

 

PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 03/2016, 
 
 

O MUNICÍPIO DE PERITIBA, SC, inscrito no CNPJ sob nº 82.815.085/0001-
20, com sede administrativa na Rua Frei Bonifácio, 63, Centro, CEP 89750-
000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, senhora NEUSA KLEIN 

MARASCHINI, torna público o Primeiro Adendo ao Edital de Processo Seletivo 
nº 03/2016. 

 
1. O item 8. do Edital de Processo Seletivo nº 03/2016 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

8.1. A prova escrita objetiva, de caráter classificatório, aplicada para todas as 
áreas, será do tipo múltipla escolha, com 20 (vinte) questões e 05 (cinco) 

alternativas de resposta, cada questão de “a” a “e”, sendo que apenas uma 
alternativa apresentará a resposta ao questionamento, ou seja, apenas uma 

alternativa deverá ser assinalada, e abrangerá os seguintes assuntos: 
8.1.1. 03 (três) questões de língua portuguesa; 
8.1.2. 03 (três) questões de raciocínio lógico; 

8.1.3 04 (quatro) questões de conhecimentos gerais; 
8.1.4 05 (cinco) questões de conhecimentos na área da educação (Professor e 

Auxiliar de Educação Básica); 
8.1.5. 05 (cinco) questões de conhecimentos específicos nas áreas de atuação 
(Professor e Auxiliar de Educação Básica). 

8.1.6. 10 (dez) questões de conhecimentos específicos (para Assistente Social e 
Estagiário) 
 

8.2. A nota final da prova, na escala de zero a dez, será determinada de acordo 
com o número de acertos, sendo que cada acerto vale 0,5 (zero vírgula cinco) 

pontos. 
 
8.3. A classificação será realizada por área, em ordem decrescente da nota 

final. 
 

2. O item 9.3 e 9.4 do Edital de Processo Seletivo nº 03/2016 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 

9.3. O candidato deverá chegar ao local da prova com no mínimo 10 (trinta) 
minutos de antecedência. 
9.4. A partir das 8h20 não será permitida a entrada de nenhum candidato para 

realização da prova. 
 

3. O Anexo XIII do Edital de Processo Seletivo nº 03/2016 passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
 

 
 
 



 

 

 

CALENDARIO / PRAZOS PREVISTOS 
 

Cronograma do Certame Data 

Publicação da íntegra do Edital 14/12/2016 

Prazo para impugnação das disposições editalícias 15  e 
16/12/2016 

Período de inscrições  20/12/2016 a 
05/01/2017 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de 

todos os cargos 

09/01/2017 

Prazo para recursos contra o resultado da divulgação 

das inscrições 

10 e 

11/01/2017 

Publicação do edital de homologação definitiva das 

inscrições e dos locais de realização das provas 

12/01/2017 

Aplicação da prova escrita objetiva e títulos 15/01/2017 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 
escrita 

16/01/2017 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar 
da prova objetiva escrita 

17 e 
18/01/2017 

Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva 
escrita 

23/01/2017 

Divulgação da classificação preliminar da prova 
objetiva escrita e títulos 

24/01/2017 

Recursos contra a classificação preliminar da prova 
objetiva escrita e títulos 

25 e 
26/01/2017 

Divulgação e Homologação da classificação final da 

prova escrita e títulos 

27/01/2017 

 

4. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital. 
 
 
Peritiba, SC, 02 de Janeiro de 2017. 

 

 
 

NEUSA KLEIN MARASCHINI 

Prefeita Municipal 


