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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO N° 02/2017 
 

EDITAL Nº 011/2018 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 
 

Fabiano Rogério Immich, Vice-Prefeito em exercício do Município de Santa Clara do Sul, torna público o presente 
Edital Retificativo, informando o que segue: 
 

1. Altera-se o nº do item da PROVA PRÁTICA e seus subitens, passando a ser como segue e não como constou no 
Edital de Abertura: 

6. DA PROVA PRÁTICA  

6.1 Para os cargos de Encanador Hidráulico, Motorista Especializado, Operário e Operário Especializado 
haverá Prova Prática para todos os candidatos aprovados, considerando a nota total obtida na Prova Teórico-
objetiva. 

6.1.1 Para o número total de convocados, por cargo, serão respeitados os percentuais da cota para candidatos 
com deficiência. 

6.2 Não ocorrendo a aprovação do número suficiente de candidatos com deficiência, serão convocados os 
candidatos aprovados na lista geral do respectivo Concurso Público, de acordo com a ordem de classificação. 

6.3 Para os cargos que exigem CNH, somente poderá realizar a prova o candidato que, no dia da Prova 
Prática, apresentar o documento de habilitação com a categoria solicitada neste Edital. 

6.3.1 Não será aceito CNH violada ou fora do prazo de validade. 

6.4 Não serão aceitas cópias autenticadas nem mesmo protocolo de documento. 

6.5 Os critérios, o local, horário e outras informações serão publicados em Edital específico, conforme 
Cronograma de Execução. 

6.6 É de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta do local de realização da prova e o 
comparecimento no horário determinado. 

6.7 A Prova Prática consistirá em avaliar a experiência e conhecimentos técnicos do candidato e constará da 
demonstração prática de sua habilidade na execução de tarefas de acordo com as atribuições do cargo. 

6.8 A Prova Prática tem caráter eliminatório e Classificatório. 

6.9 O candidato somente deverá realizar a prova prática caso se achar em condições físicas e técnicas para 
tal. Será de sua exclusiva responsabilidade eventual dano causado a si, ao patrimônio ou a terceiros. Não 
sendo realizada a prova, o candidato será reprovado e excluído do Concurso Público. 

 
2. Altera-se o nº do item e de dois subitens da PROVA DE TÍTULOS, passando a ser como segue e não como 
constou no Edital de Abertura: 

7. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS  

7.13 Serão considerados apenas os títulos com data de início de realização a partir de 01/12/2012 até o 
prazo estabelecido para divulgação dos aprovados, conforme especificado no Cronograma de Execução, à 
exceção de Graduação, Especialização Lato Sensu/MBA/Residência, Mestrado e Doutorado. 

7.14 Se o nome do candidato nos documentos apresentados para a Prova de Títulos for diferente do nome 
que constar no Requerimento de Inscrição, deverá ser sinalizado no Formulário Eletrônico de Entrega dos 
Títulos o envio do comprovante de alteração do nome e ser anexado aos títulos entregues (Certidão de 
Casamento ou de Divórcio, ou de retificação do respectivo registro civil), sob pena de invalidação da 
pontuação ao candidato. 
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 Santa Clara do Sul, 07 de fevereiro de 2017. 

 

Fabiano Rogério Immich  

Vice-Prefeito em exercício 
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