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PROCESSO SELETIVO 001/2017 
 

TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO Nº 1 

 

A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Processo Seletivo nº 001/2017, 

destinado a prover vagas e estabelecer Cadastro de Reserva ao Cargo do Quadro 

Temporário de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Saltinho, torna pública a 

RETIFICAÇÃO do Edital de Processo Seletivo 001/2017, nos termos abaixo: 

 

Onde se lê: 

9.1 – À prova prática serão submetidos todos os concorrentes às vagas dos cargos 

de Motorista. 

9.1.1 – Os candidatos concorrentes ao cargo de Motorista serão avaliados na prova 

prática na operação de Veículo: Agrale/13000; Ano: 2010; Placa: MIM1497. 

9.1.2 - A prova prática para os concorrentes às vagas dos cargos identificados no 

item anterior, será realizada no dia 02 de fevereiro de 2017, conforme o término 

da prova objetiva os candidatos deverão se apresentar ao local da prova prática. 

 

Leia-se: 

9.1 – À prova prática serão submetidos todos os concorrentes às vagas dos cargos 

de Motorista. 

9.1.1 – Os candidatos concorrentes ao cargo de Motorista serão avaliados na prova 

prática na operação de Veículo: Agrale/13000; Ano: 2010; Placa: MIM1497. 

9.1.2 - A prova prática para os concorrentes às vagas dos cargos identificados no 

item anterior, será realizada no dia 04 de fevereiro de 2017, com início às 

8h00min. 

 

Onde se lê: 

9.10 - A nota da prova prática será divulgada no dia 03 de fevereiro de 2017 

juntamente com o gabarito preliminar da Prova Objetiva, no Mural Oficial da 

Prefeitura Municipal de Saltinho (SC) (www.saltinho.sc.gov.br) e no site da empresa 

responsável pelo Certame Construir Concursos e Assessorias, 

(www.construirconcursos.com.br).  

 

9.11 – Os recursos em relação à Prova Prática poderão ser interpostos no dia 04 de 

fevereiro de 2017, exclusivamente na página de inscrição, no local designado à 

‘Enviar Recursos’, seguindo rigorosamente os moldes do ANEXO IV, deste Edital. 

 

9.12 - A divulgação da nota final será no dia 06 de fevereiro de 2017, no Mural 

Oficial da Prefeitura Municipal de Saltinho  (SC) (www.saltinho.sc.gov.br) e no site da 

empresa responsável pelo Certame Construir Concursos e Assessorias, 

(www.construirconcursos.com.br). 

 

Leia-se: 

9.10 - A nota da prova prática será divulgada no dia 06 de fevereiro de 2017, no 

Mural Oficial da Prefeitura Municipal de Saltinho (SC) (www.saltinho.sc.gov.br) e no 

site da empresa responsável pelo Certame Construir Concursos e Assessorias, 

(www.construirconcursos.com.br).  
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9.11 – Os recursos em relação à Prova Prática poderão ser interpostos no dia 07 de 

fevereiro de 2017, exclusivamente na página de inscrição, no local designado à 

‘Enviar Recursos’, seguindo rigorosamente os moldes do ANEXO IV, deste Edital. 

 

9.12 - A divulgação da nota final será no dia 08 de fevereiro de 2017, no Mural 

Oficial da Prefeitura Municipal de Saltinho  (SC) (www.saltinho.sc.gov.br) e no site da 

empresa responsável pelo Certame Construir Concursos e Assessorias, 

(www.construirconcursos.com.br). 

 

Onde de lê: 

14 – CRONOGRAMA 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PERÍODO 

1. Período de Inscrição 17 a 26 de 

janeiro 

2. Período de Inscrição para doadores de sangue e hipossuficientes 17 a 21 de janeiro 

3. Entrega da comprovação para candidatos doadores de sangue e 

hipossuficientes 

22 de janeiro 

4. Divulgação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 23 de janeiro 

5. Prazo para interposição de recurso quanto a não homologação dos pedidos de 

isenção de taxa de inscrição 

24 de janeiro 

6. Publicação da homologação final dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 25 de janeiro 

7. Pedido de condições especiais para realização da prova objetiva 26 de janeiro 

8. Último dia para o depósito bancário referente à taxa de inscrição 27 de janeiro 

9. Publicação da homologação preliminar das inscrições 30 de janeiro 

10. Divulgação dos pedidos de condições especiais para realização da prova 

objetiva 

30 de janeiro 

11. Prazo para interposição de recurso quanto a não homologação das inscrições 

e dos pedidos de condições especiais para realização da prova objetiva 

31 de janeiro 

12. Publicação da homologação final das inscrições e dos pedidos de condições 

especiais para realização da prova objetiva após apreciação dos recursos 

01 de fevereiro 

13. Divulgação do Ensalamento dos Candidatos 01 de fevereiro 

14. Prova objetiva 02 de fevereiro 

15. Entrega de títulos e prova prática 02 de fevereiro 

16. Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, das notas da prova 

prática e da soma dos títulos. 

03 de fevereiro 

17. Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar, questões das 

provas objetivas,soma dos títulos e notas da prova prática. 

04 de fevereiro 

18. Divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas, das notas da prova 

prática e da soma dos títulos. 

06 de fevereiro 
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19. Divulgação da Ata de Classificação Preliminar 06 de fevereiro 

20. Prazo para interposição de recurso contra a Ata de 

Classificação Preliminar 

07 de fevereiro 

21. Divulgação da Ata de Classificação Final 08 de fevereiro 

Leia-se: 

14 – CRONOGRAMA 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PERÍODO 

1. Período de Inscrição 17 a 26 de 

janeiro 

2. Período de Inscrição para doadores de sangue e hipossuficientes 17 a 21 de janeiro 

3. Entrega da comprovação para candidatos doadores de sangue e 

hipossuficientes 

22 de janeiro 

4. Divulgação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 23 de janeiro 

5. Prazo para interposição de recurso quanto a não homologação dos pedidos de 

isenção de taxa de inscrição 

24 de janeiro 

6. Publicação da homologação final dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 25 de janeiro 

7. Pedido de condições especiais para realização da prova objetiva 26 de janeiro 

8. Último dia para o depósito bancário referente à taxa de inscrição 27 de janeiro 

9. Publicação da homologação preliminar das inscrições 30 de janeiro 

10. Divulgação dos pedidos de condições especiais para realização da prova 

objetiva 

30 de janeiro 

11. Prazo para interposição de recurso quanto a não homologação das inscrições 

e dos pedidos de condições especiais para realização da prova objetiva 

31 de janeiro 

12. Publicação da homologação final das inscrições e dos pedidos de condições 

especiais para realização da prova objetiva após apreciação dos recursos 

01 de fevereiro 

13. Divulgação do Ensalamento dos Candidatos 01 de fevereiro 

14. Prova objetiva 02 de fevereiro 

15. Entrega de títulos  02 de fevereiro 

16. Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas e da soma dos títulos. 03 de fevereiro 

17. Prova Prática 04 de fevereiro 

18. Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar, questões das 

provas objetivas e soma dos títulos. 

04 de fevereiro 

19. Divulgação preliminar da nota das provas práticas 06 de fevereiro 
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20. Divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas e da soma dos títulos. 06 de fevereiro 

21. Divulgação da Ata de Classificação Preliminar 06 de fevereiro 

22. Prazo para interposição de recurso contra as notas da prova prática 07 de fevereiro 

23. Prazo para interposição de recurso contra a Ata de Classificação Preliminar 07 de fevereiro 

24. Divulgação definitiva das notas da prova prática 08 de fevereiro 

25. Divulgação da ata de classificação preliminar para o cargo de Motorista 

 

08 de fevereiro 

26. Divulgação da Ata de Classificação Final 08 de fevereiro 

27. Prazo para interposição de recurso contra a ata de classificação preliminar 

para o cargo de Motorista 

09 de fevereiro 

28. Divulgação da Ata de Classificação Final do Cargo de Motorista 10 de fevereiro 

 

Município de Saltinho/SC, 17 de janeiro de 2017. 

 

Deonir Luiz Ferronatto 

Prefeito Municipal 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 


