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HOMOLOGAÇÃO DOS INSCRITOS 
Dos Candidatos Portadores de Necessidades Especiais 

 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL PETROLÂNDIA, neste ato representada 

pelo Sr. JOEL LONGEN, Prefeito Municipal, em observância ao princípio constitucional da 
Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição Federal e demais cominações de 
Direito: 
 
 
1. TORNA PÚBLICO a relação nominal dos candidatos portadores de necessidades 
especiais inscritos para o Processo Seletivo nº 02/2016 para provimento de cargos 
conforme Anexo Único, parte integrante deste edital. 
 
 
2. A prova escrita será realizada no dia 11/12/2016, com duração máxima de 3 horas e 
duração mínima de 30 minutos, no Centro Educacional Perimbó, situado na Rua Ricardo 
Tharun, s/n – Centro – Petrolândia/SC, das 9h às 12h 
 
2.1. O candidato deverá estar munido de caneta azul ou preta, documento oficial com foto. 
Em eventual divergência, poderá ser exigido o comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição. 
 
2.2. É importante a chegada dos candidatos com antecedência mínima de 15 (quinze) 
minutos, sendo que será permitida a entrada dos candidatos no local de provas das 
8h15min até às 9h. 
 
 
3. A recolha dos títulos será realizada no dia 11/12/2016, no Telecentro, junto a 
Secretaria Municipal de Educação situada a Germano Schiestel , s/n - Petrolândia – SC.  
 
3.1. Dessa forma, o candidato ao encerrar a Prova Escrita, deverá se deslocar até o 
endereço acima para entrega de seus títulos. As 12h30min será horário limite para 
comparecimento no local de entrega dos títulos, onde serão distribuídas senhas e recolhido 
apenas os documentos dos candidatos que lá estiverem. 
 
3.2. Os documentos para comprovação da habilitação mínima, prova de títulos e tempo de 
serviço podem ser cópias simples. Em uma eventual divergência, a empresa se resguarda 
no direito de solicitar a apresentação dos documentos originais em outra oportunidade. 
 
3.3. No local de entrega dos títulos não será realizado cópias. 
 
 

 
Prefeitura Municipal de Petrolândia, 07 de dezembro de 2016. 

 
 

Joel Longen 
Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 
 

Professor Educação Infantil 
Nº INSC Data Nasc CANDIDATO RG 

488374 11/10/1981 Catiane Aparecida Zappelini 4011758 

 


