
Quarta-feira, 13 de outubro de 2021 às 16:42, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3344657: RETIFICAÇÃO Nº 01/01/2021 - EDITAL
SELETIVO Nº 01 2021

ENTIDADE
Prefeitura municipal de Rio dos Cedros

MUNICÍPIO
Rio dos Cedros

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3344657

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3344657


  
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 

RETIFICAÇÃO Nº 01/2021 

 

 

 Jorge Luiz Stolf, Prefeito de Rio dos Cedros, no uso de suas atribuições legais, torna 

pública a RETIFICAÇÃO Nº 01/2021 do Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2021.  

 

I- Retifica-se a carga horária do cargo de estagiário, na tabela do item 2.1, QUADRO II - 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO, conforme segue: 

 

Onde se lê: 

 

CARGO VAGAS HABILITAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

SALÁRIO 

BASE 

Tipo de 

Prova 

Valor da 

Inscrição 

27. ESTAGIÁRIO  CR 
Portador de Atestado de matrícula 

cursando ensino médio.  
4h R$ 541,79 

Objetiva 

e 

Tempo 

de 

Serviço 

R$ 80,00 

 

Leia-se:  

 

CARGO VAGAS HABILITAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

SALÁRIO 

BASE 

Tipo de 

Prova 

Valor da 

Inscrição 

27. ESTAGIÁRIO  CR 
Portador de Atestado de matrícula 

cursando ensino médio.  
20h R$ 541,79 

Objetiva 

e 

Tempo 

de 

Serviço 

R$ 80,00 

 

 

II- Retifica-se o item 3.9 do edital, conforme segue: 

 

Onde se lê: 

 

3.9. O candidato que necessitar de condição especial (local de fácil acessibilidade, tempo 

adicional, uso de aparelhos de audição, ledor (não haverá prova em braile), prova com fonte 

ampliada e etc.) para a realização das provas deverá solicitá-lo encaminhando eletronicamente até 

o dia útil subsequente ao último dia de inscrições, através da “Área do Candidato” em “Minhas 

Inscrições” (acessando o endereço eletrônico https://portal.sctreinamentos.selecao.site) acessando 

este edital, clicar em “gerenciar inscrições”, e selecionar a opção do campo do assunto a que se 

refere o documento, inserindo o Anexo II preenchido e assinado bem como Atestado/Laudo Médico 

confirmando a condição especial. 

 

 

 



  
Leia-se: 

 

3.9. O candidato que necessitar de condição especial (local de fácil acessibilidade, tempo 

adicional, uso de aparelhos de audição, ledor (não haverá prova em braile), prova com fonte 

ampliada e etc.) para a realização das provas deverá solicitá-lo encaminhando eletronicamente até 

às 23h59min do dia 21 de outubro de 2021, através da “Área do Candidato” em “Minhas 

Inscrições” (acessando o endereço eletrônico https://portal.sctreinamentos.selecao.site) acessando 

este edital, clicar em “gerenciar inscrições”, e selecionar a opção do campo do assunto a que se 

refere o documento, inserindo o Anexo II preenchido e assinado bem como Atestado/Laudo Médico 

confirmando a condição especial. 

 

III- Tendo em vista a previsão de aplicação da Prova Objetiva no dia 06/11/2021 (sábado), 

inclui-se o item 3.9.3 e seus subitens no edital, com as orientações aos Sabatistas que 

desejarem realizar a prova, conforme segue: 

 

3.9.3 Candidatos “Sabatistas” (guardador de sábado por motivo religioso). 

 3.9.3.1. A empresa SC TREINAMENTOS assegurará aos participantes “sabatistas” horário 

específico para realização das provas escritas no dia de sábado.  

 3.9.3.2. O candidato “sabatista” deverá informar a opção “Condição Especial - Outra” em 

campo próprio do sistema de inscrição, além de anexar/apresentar uma declaração do dirigente da 

Igreja/congregação a que pertence e anexo II devidamente preenchido.  

 3.9.3.3. O candidato que declarar-se “Sabatista” deverá comparecer ao seu local de realização 

da prova escrita no mesmo dia e horário dos demais candidatos.  

 3.9.3.4.  Em virtude do tempo despendido para aguardar a realização da prova, o candidato 

“Sabatista” poderá levar lanche e consumi-lo em sala, tendo em vista que será permitida a saída 

apenas para uso dos banheiros. Será proibida a entrada na sala com materiais de estudo, assim como 

aparelhos eletrônicos, conforme previsto no Edital do Processo Seletivo.  

 3.9.3.5. O candidato “Sabatista” deverá aguardar em sala de prova, de forma incomunicável, a 

partir do horário marcado para início regular das provas, iniciando-se a prova dos mesmos ao pôr-

do-sol deste dia, com as mesmas condições de tempo dos demais candidatos.  

 3.9.3.6.  O candidato que declarar ser “Sabatista”, não poderá realizar qualquer espécie de 

consulta, de comunicação ou de manifestação a partir do ingresso na sala de provas até o término 

das provas aplicadas em regime especial.  

 3.9.3.7. Aos candidatos “sabatistas” aplicam-se as demais regras previstas neste Edital. 

 

IV- Inclui-se anexo a esta retificação o ANEXO II do Edital. 

 

V- Os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 

 

Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, 13 de outubro de 2021. 

 

 

 

Jorge Luiz Stolf 

Prefeito Municipal 
 



  
 

 

ANEXO II 

 

 

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 

 

Eu _____________________________________________, portador do documento de  

identidade nº ____________________, inscrito no CPF n.º___________________ residente e 

domiciliado a Rua __________________________________, nº _______, Bairro  

______________________, Cidade __________________, Estado ______________, CEP: 

_______________ , inscrito no Processo Seletivo nº _______ da Prefeitura Municipal 

_____________________, inscrição  número _______________,  para o cargo de  

________________________________requer  a  Vossa Senhoria: 

 

I – (    ) Prova com ampliação do tamanho da fonte:  

Fonte _________________ Nº da Fonte ________ 

 

II – (    ) Sala de Amamentação: 

Nome do acompanhante: ____________________________________ 

 

III – (    ) Intérprete de Libras. 

 

IV – (    ) Outra necessidade: 

Especificar: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Nestes Termos. 

Pede Deferimento. 

 

 

Data:____/____/____. 

 

 

 

_________________________________________ 

(assinatura do candidato) 
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