EDITAL Nº 02/2021 - PROCESSO SELETIVO Nº 03/2021
Retifica o Edital nº 01/2021 do
Processo Seletivo nº 03/2021 do
Município Atalanta - SC.
O Município de Atalanta, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, o Senhor Juarez
Miguel Rodermel, no uso de suas atribuiçoees legais, torna pubblico a retificação do Edital 01/2021,
que trata do Processo Seletivo nº 03/2021, conforme segue:
1. Altera o subitem 4.5.2.:
Onde lê-se:

4.5.2. Estaraeo aptos a realizar a prova prabtica os candidatos aprovados na prova escrita
(item 5.2.1), ou seja, que obtiverem nota igual ou superior a 4,00 (cinco).
Leia-se:
4.5.2. Estaraeo aptos a realizar a prova prabtica os candidatos aprovados na prova escrita (item 5.2.1), ou seja,
que obtiverem nota igual ou superior a 4,00 (quatro).
2. Altera o subitem 5.1.1.:
Onde lê-se:

5.1.1. Somente seraeo considerados aprovados na prova escrita de que trata o item 4.4.1 os
candidatos que obtiverem na prova escrita nota igual ou superior a 4,00 (cinco).
Leia-se:
5.1.1. Somente seraeo considerados aprovados na prova escrita de que trata o item 4.4.1 os candidatos que
obtiverem na prova escrita nota igual ou superior a 4,00 (quatro).
3. Altera as alíbneas aa”  e ab”  do subitem 5.2.1.:
Onde lê-se:

5.2.1. Somente seraeo considerados aprovados os candidatos que, cumulativamente, obtiverem:
a) nota da prova escrita igual ou superior a 4,0 (cinco);
b) nota da prova prabtica igual ou superior a 4,0 (cinco).
Leia-se:
5.2.1. Somente seraeo considerados aprovados os candidatos que, cumulativamente, obtiverem:
a) nota da prova escrita igual ou superior a 4,0 (quatro);
b) nota da prova prabtica igual ou superior a 4,0 (quatro).
4. Altera o subitem 4.1.:
Onde lê-se:

4.1. O Processo Seletivo contara b com provas escritas para todas as funçoees (item 4.4), provas
prabticas para a funçaeo de Motorista (item 4.5) e avaliaçaeo de tíbtulos para as funçoees de Professor
Habilitado (item 4.6).
Leia-se:
4.1. O Processo Seletivo contara b com provas escritas para todas as funçoees (item 4.4), provas
prabticas para a funçaeo de Motorista (item 4.5) e avaliaçaeo de tíbtulos para as funçoees de Professor
(item 4.6).
5. Altera o subitem 4.6.1.:
Onde lê-se:

4.6.1. A avaliaçaeo de tíbtulos para as funçoees de Professor Habilitado consiste na apresentaçaeo de
certificados e/ou diplomas de cursos de aperfeiçoamento/atualizaçaeo e de pobs-graduaçaeo em níbvel
de especializaçaeo, mestrado ou doutorado em abrea compatíbvel com a funçaeo pubblica que concorre,
conforme itens seguintes.
Página 1 de 3

Leia-se:
4.6.1. A avaliaçaeo de tíbtulos para as funçoees de Professor consiste na apresentaçaeo de certificados
e/ou diplomas de cursos de aperfeiçoamento/atualizaçaeo e de pobs-graduaçaeo em níbvel de
especializaçaeo, mestrado ou doutorado em abrea compatíbvel com a funçaeo pubblica que concorre,
conforme itens seguintes.
6. Altera o cabeçalho da tabela do subitem 4.6.2.2.:
Onde lê-se:
4.6.2.2. ...
PROFESSOR HABILITADO – funções 01 a 09 do Anexo I
...
Leia-se:
4.6.2.2. ...
PROFESSOR – funções 01 a 18 do Anexo I
...
7. Altera o subitem 5.3.
Onde lê-se:
5.3. Para todas as funçoees pubblicas de Professor Habilitado, a nota final dos candidatos consistirab
na soma da nota obtida na prova escrita, de carabter eliminatobrio e classificatobrio, somada at
pontuaçaeo dos tíbtulos de carabter classificatobrio, segundo a fobrmula abaixo:
NF = (NPE x 0,8) + (NT x 0,2)
Onde: NF = nota final; NPE = nota da prova escrita; NT = pontuaçaeo de tíbtulos.
Leia-se:
5.3. Para todas as funçoees pubblicas de Professor, a nota final dos candidatos consistirab na soma da
nota obtida na prova escrita, de carabter eliminatobrio e classificatobrio, somada at pontuaçaeo dos
tíbtulos de carabter classificatobrio, segundo a fobrmula abaixo:
NF = (NPE x 0,8) + (NT x 0,2)
Onde: NF = nota final; NPE = nota da prova escrita; NT = pontuaçaeo de tíbtulos.
8. Altera o subitem 5.3.1:
Onde lê-se:
5.3.1. Somente seraeo considerados aprovados e teraeo computados os pontos dos tíbtulos os
candidatos das funçoees pubblicas de Professor Habilitado que obtiverem nota da prova escrita igual
ou superior a 4,0 (quatro).
Leia-se:
5.3.1. Somente seraeo considerados aprovados e teraeo computados os pontos dos tíbtulos os
candidatos das funçoees pubblicas de Professor que obtiverem nota da prova escrita igual ou
superior a 4,0 (quatro).
9. Altera a alíbnea af”  do subitem 5.6.:
Onde lê-se:
f) obtiver maior nota na prova de tíbtulos, para as funçoees de Professor Habilitado;
Leia-se:
f) obtiver maior nota na prova de tíbtulos, para as funçoees de Professor;
10. Altera, no quadro de funçoees do Anexo I, os Tipos de Avaliaçaeo para Professores Naeo
Habilitados e os preb-requisitos das funçoees 14, 16 e 17:
Onde lê-se:
...
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

CR*
CR*

PROFESSORES NÃO HABILITADOS
Ateb 40h
Cursando Pedagogia a partir da 3º fase.
Ateb 40h
Cursando Pedagogia a partir da 3ª fase.

CR*
CR*
CR*

Ateb 40h
Ateb 40h
Ateb 40h

CR*

Ateb 40h

CR*

Ateb 40h

Professor de Informabtica

CR*

Ateb 40h

Professor de Educaçaeo
Especial

CR*

Ateb 40h

Professor Anos Iniciais
Professor de Educaçaeo
Infantil
Professor de Ingless
Professor de Artes
Professor de Educaçaeo Fíbsica
Profissional de Educaçaeo
Fíbsica
Professor de Robobtica

Cursando Letras-Ingless a partir da 3ª fase.
Cursando Artes a partir da 5º fase.
Cursando Licenciatura, Licenciatura plena em
Educaçaeo Fíbsica a partir da 3ª fase.
Cursando bacharelado em Educaçaeo Fíbsica a partir da
3ª fase.
Cursando Pedagogia a partir da 3ª fase, com
complementaçaeo em robobtica.
Cursando Pedagogia a partir da 3ª fase, com
complementaçaeo em Informabtica.
Cursando Pedagogia a partir da 3ª fase, com
Complementaçaeo em Educaçaeo Especial.

Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita
Escrita

R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00

...
Leia-se:

...
PROFESSORES NÃO HABILITADOS
10
11
12
13
14
15

Professor Anos Iniciais

CR*

Ateb 40h

Cursando Pedagogia a partir da 3º fase.

Professor de Educaçaeo
Infantil
Professor de Ingless

CR*

Ateb 40h

Cursando Pedagogia a partir da 3ª fase.

CR*

Ateb 40h

Cursando Letras-Ingless a partir da 3ª fase.

Professor de Artes

CR*

Ateb 40h

Cursando Artes a partir da 5º fase.

Professor de Educaçaeo Fíbsica

CR*

Ateb 40h

CR*

Ateb 40h

CR*

Ateb 40h

Cursando Licenciatura plena em Educaçaeo Fíbsica a
partir da 3ª fase.
Cursando bacharelado em Educaçaeo Fíbsica a partir da
3ª fase.
Cursando a partir da 3ª fase de Ensino Superior em
Ciesncias da Computaçaeo, Anablise de Sistemas,
Tecnologia da Informaçaeo, Jogos Digitais, Licenciatura
em Informabtica ou abreas correlatas.
Cursando a partir da 3ª fase de Ensino Superior em
Ciesncias da Computaçaeo, Anablise de Sistemas,
Tecnologia da Informaçaeo, Jogos Digitais, Licenciatura
em Informabtica ou abreas correlatas.
Cursando Pedagogia a partir da 3ª fase, com
Complementaçaeo em Educaçaeo Especial.

Profissional de Educaçaeo
Fíbsica
Professor de Robobtica

16
Professor de Informabtica

CR*

Ateb 40h

17
18

Professor de Educaçaeo
Especial

CR*

Ateb 40h

Escrita e
tíbtulos
Escrita e
tíbtulos
Escrita e
tíbtulos
Escrita e
tíbtulos
Escrita e
tíbtulos
Escrita e
tíbtulos

R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00

Escrita e
tíbtulos
R$ 50,00
Escrita e
tíbtulos
Escrita e
tíbtulos

R$ 50,00

...
11. O Processo Seletivo nº 03/2021 passa a constar com a alteraçaeo ora trazida, restando
ratificadas todas as demais disposiçoees do Edital 01/2021 e respectivas alteraçoees vigentes, sendo
ubnica e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos
termos do Edital de Abertura das Inscriçoees.
Atalanta - SC, 23 de novembro de 2021.
Juarez Miguel Rodermel
Prefeito Municipal
Elisandra Steinheuser Jochem
Presidente da Comissaeo do Processo Seletivo
Decreto nº 074/2021
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