EDITAL Nº 02/2021 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2021
Retifica o Edital nº 01/2021 do
PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 04/2021 nº
01/2021 do Município de Vidal
Ramos - SC.

O Município de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, o
Senhor Nelson Back, no uso de suas atribuições legais, torna público a retificação do
Edital 01/2021, que trata do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2021, conforme
segue:
1. Altera o subitem 2.9:
Onde lê-se:
2.9. O candidato poderá realizar apenas 01 (uma) inscrição quando optar pela
função de Auxiliar de Serviços Gerais e Psicólogo. Para as demais funções (Professor
Habilitado e Não Habilitado e Atendente Geral) os candidatos poderão realizar até
02 (duas) inscrições para diferentes funções, sendo gerada uma taxa para
pagamento para cada inscrição.
Leia-se:
2.9. O candidato poderá realizar até 02 (duas) inscrições para diferentes funções,
sendo gerada uma taxa para pagamento para cada inscrição.
2. Renumera o subitem 6.12 para 6.11:
Onde lê-se:
6.12. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos na Prefeitura, serão
publicadas através de comunicado pelos sites supracitados.
Leia-se:
6.11. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos na Prefeitura,
serão publicadas através de comunicado pelos sites supracitados.
3. Altera o subitem 7.1.1.:
Onde lê-se:
7.1.1. Sendo esgotada a lista de candidatos aprovados durante o prazo de vigência do
Processo Seletivo, o recrutamento poderá ser realizado mediante chamada pública pelo
prazo remanescente do certame.
Leia-se:
7.1.1. As normas para escolha de vagas serão publicadas juntamente com o ato
convocatório específico para este fim.
4. EXCLUSÃO DE FUNÇÃO: EXCLUI-SE do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2021 a
Função de PSICÓLOGO.
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5. O Processo Seletivo Simplificado nº 04/2021 passa a constar com a alteração ora
trazida, restando ratificadas todas as demais disposições do Edital 01/2021 e respectivas
alterações vigentes, sendo única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o
andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições.
Vidal Ramos - SC, 10 de Novembro de 2021.
Nelson Back
Prefeito Municipal
André Luis Preis Domingos
Presidente da Comissão do Processo Seletivo
Portaria N.º340/2021

Página 2 de 2

