ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2018

JULCIMAR ANTÔNIO LORENZETTI, Prefeito Municipal de Santiago do Sul - SC, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO, a primeira Errata ao Edital do Processo Seletivo nº 001/2018
nos seguintes termos:
1.1.1. a) Fica modificado o quadro das vagas item 1.1.1. do Edital de Processo Seletivo nº

001/2018, ficando conforme o quadro abaixo, onde se abre uma vaga para cada cargo,
mantendo o cadastro de reserva:
CARGO

VAGAS

Professor de Artes

01 + CR

Carga
Horária
Semanal
(hs)
40

Orientador Social - SCFV

01 + CR

40

Escolaridade e/ou
outros requisitos
exigidos para o cargo
na admissão
Superior completo
em Artes
Superior completo
em Pedagogia

Vencimento
dezembro/2016
R$

Valor de
inscrição R$

2.772,49

50,00

2.802,01

50,00

b) Ficam modificados os itens 2.4., 2.5.1., 2.5.3.2., 2.5.4., 2.5.5., 2.7.10., 2.8.1. do Edital onde se Lê:
“
2.4. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 12 a 26/01/2018.
.....
2.5.1. As inscrições via Internet poderão ser realizadas a partir das 08h00min do dia 12 de janeiro de 2018
até às 12h00min (MEIO DIA) do dia 26 de janeiro de 2018 pelo site http://concursos.epbazi.com.br.
2.5.3.2. Gerar e imprimir o Boleto Bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição junto ao Banco do
Brasil ou banco de sua preferência, até a data limite de 26/01/2018 às 23h59min59seg.
2.5.4. Não serão aceitos pagamentos de inscrições após o dia 26/01/2018.
2.5.5. Caso o candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador e um Servidor
Público para acesso e auxilio em dias úteis, no período de 12/01/2018 a 26/01/2018, no horário das
08h00min as 12h00min na Prefeitura Municipal sita a Rua Ângelo Toazza – 600 - Centro – Santiago do
Sul/SC.
2.7.10. As inscrições deferidas e indeferidas serão divulgadas no site http://concursos.epbazi.com.br e
www.santiagodosul.sc.gov.br no dia 31/01/2018 para conhecimento dos interessados, onde constará o
numero de inscrição e o respectivo cargo, e se deferida ou indeferida.
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2.8.1. Em 08/02/2018 será divulgado edital de homologação das inscrições.”

Leia-se:
2.4. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 12 a 06/02/2018.
.....
2.5.1. As inscrições via Internet poderão ser realizadas a partir das 08h00min do dia 12 de janeiro de 2018
até às 12h00min (MEIO DIA) do dia 06 de fevereiro de 2018 pelo site http://concursos.epbazi.com.br.”
...
2.5.3.2. Gerar e imprimir o Boleto Bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição junto ao Banco do
Brasil ou banco de sua preferência, até a data limite de 06/02/2018 às 23h59min59seg.
2.5.4. Não serão aceitos pagamentos de inscrições após o dia 06/02/2018.
2.5.5. Caso o candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador e um Servidor
Público para acesso e auxilio em dias úteis, no período de 12/01/2018 a 06/02/2018, no horário das
08h00min as 12h00min na Prefeitura Municipal sita a Rua Ângelo Toazza – 600 - Centro – Santiago do
Sul/SC.
2.7.10. As inscrições deferidas e indeferidas serão divulgadas no site http://concursos.epbazi.com.br e
www.santiagodosul.sc.gov.br no dia 07/02/2018 para conhecimento dos interessados, onde constará o
numero de inscrição e o respectivo cargo, e se deferida ou indeferida.
2.8.1. Em 13/02/2018 será divulgado edital de homologação das inscrições.

c) Tendo em vista as alterações de datas, fica alterado o Anexo IV do Edital de abertura nº 001/2018,
passando a ser o seguinte:
Anexo IV – Cronograma do Processo
Processo Seletivo nº 001/2018
EVENTO
Publicação da íntegra do Edital
Prazo para impugnação das disposições editalícias
Período de inscrições exclusivamente via internet

Data
12/01/2018
12/01/2018 a 19/01/2018
12/01/2018 a 06/02/2018 até
às 12h00min (meio dia)
Prazo final para entrega do requerimento e do laudo médico dos 06/02/2018
candidatos que optarem por vagas para pessoas portadoras de
deficiência física e solicitar condição especial para realização da
prova, inclusive mãe nutriz.
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Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de todos os
cargos.
Prazo para recursos contra o resultado da divulgação das
inscrições.
Publicação dos locais de realização e correção das provas.
Publicação do edital de homologação definitiva das inscrições.
Aplicação da prova escrita objetiva
Divulgação do gabarito preliminar e do caderno da prova objetiva
escrita
Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova
objetiva escrita
Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva escrita
Correção dos cartões resposta em Sessão Pública
Divulgação da classificação preliminar da prova objetiva escrita.
Recursos contra a classificação preliminar da prova objetiva
escrita.
Divulgação e Homologação da classificação final da prova escrita.

07/02/2018
07/02/2018 a 12/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
18/02/2018
18/02/2018
18/02/2018 a 20/02/2018
21/02/2018
22/02/2018
23/02/2018
23/02/2018 a 27/02/2018
28/02/2018

Santiago do Sul - SC, 26 de janeiro de 2018.

JULCIMAR ANTÔNIO LORENZETTI
Prefeito Municipal
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