PROCESSO SELETIVO Nº 02/2022
Edital nº 02/2022
O MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em
conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão
Organizadora de processos seletivos, nomeada através do Decreto n° Decreto n° 061/2022, de 29 de agosto de 2022, TORNA
PÚBLICO a seguinte retificação no edital de abertura do Processo Seletivo:

ONDE SE LÊ:
2. DO CRONOGRAMA
2.1 Os candidatos interessados, deverão se ater aos prazos estabelecidos e acompanhar cada etapa conforme cronograma
estabelecido neste edital.
Tabela 2.1

DATAS
16/09/2022
16 a 23/09/2022
28/09/2022
29 e 30/09/2022
16/09/2022 a 03/11/2022
04/11/2022
11/11/2022
16 e 17/11/2022

ETAPA OU ATIVIDADE
Publicação do Edital
Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição
Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos
Prazo para recurso Edital de Isenção
Período de Inscrição
Último dia para pagamento do boleto bancário
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para
Prazo
paradas
recurso
quanto
a homologação das inscrições
realização
provas
objetivas.

26/11/2022 (sábado à tarde) Data Provável da Prova Escrita
27/11/2022 às 20 horas
28 e 29/11/2022
02/12/2022
05 e 06/12/2022

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site www.ippec.org.br
Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita
Publicação do resultado da prova escrita e convocação para a prova prática e títulos
Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita

10/12/2022 Data Provável da Prova de Prática e Prova de Títulos

13/12/2022
14 e 15/12/2022
16/12/2022

Publicação do resultado da prova prática e títulos
Recebimento de recurso contra a nota da prova prática e títulos
Edital de Homologação final

LEIA-SE:
2. DO CRONOGRAMA
2.1 Os candidatos interessados, deverão se ater aos prazos estabelecidos e acompanhar cada etapa conforme cronograma
estabelecido neste edital.
Tabela 2.1

DATAS
16/09/2022
16 a 23/09/2022
28/09/2022
29 e 30/09/2022
16/09/2022 a 03/11/2022
04/11/2022
11/11/2022
16 e 17/11/2022

ETAPA OU ATIVIDADE
Publicação do Edital
Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição
Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos
Prazo para recurso Edital de Isenção
Período de Inscrição
Último dia para pagamento do boleto bancário
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para
Prazo
paradas
recurso
quanto
a homologação das inscrições
realização
provas
objetivas.

26/11/2022 (sábado) Data Provável da Prova Escrita
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27/11/2022 às 20 horas
28 e 29/11/2022
02/12/2022
05 e 06/12/2022

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site www.ippec.org.br
Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita
Publicação do resultado da prova escrita e convocação para a prova prática e títulos
Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita

10/12/2022 Data Provável da Prova de Prática e Prova de Títulos
13/12/2022
14 e 15/12/2022
16/12/2022

Publicação do resultado da prova prática e títulos
Recebimento de recurso contra a nota da prova prática e títulos
Edital de Homologação final

ONDE SE LÊ:
3. DOS CARGOS
3.1 Os cargos, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, as vagas para pessoa com deficiência (PcD), a
vencimento base inicial, o valor da taxa de inscrição e os requisitos básicos para posse no cargo são os estabelecidos a seguir:
Tabela 3.1
Cargo
Professor ensino fundamental

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Carga
Taxa de
Vagas Ampla Vagas Vencimento
Horária
Inscrição
Concorrência
PcD
base (R$)
Semanal
R$
20

CR

*

1.922,91

100,00

Requisitos básicos
Licenciatura em pedagogia, com habilitação em
educação Infantil

LEIA-SE:
3. DOS CARGOS
3.1 Os cargos, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, as vagas para pessoa com deficiência (PcD), a
vencimento base inicial, o valor da taxa de inscrição e os requisitos básicos para posse no cargo são os estabelecidos a seguir:
Tabela 3.1
Cargo
Professor ensino fundamental

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Carga
Taxa de
Vagas Ampla Vagas Vencimento
Horária
Inscrição
Concorrência
PcD
base (R$)
Semanal
R$
20

CR

*

1.922,91

100,00

Requisitos básicos
Licenciatura em pedagogia, com habilitação em séries
iniciais

ONDE SE LÊ:
5. DAS INSCRIÇÕES
5.6.1 Não será permitida a inscrição para dois ou mais cargos.
5.6.2 No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato será considerada a última inscrição realizada (com
pagamento) com data e horário mais recente, independente da data em que o pagamento tenha sido realizado. As demais
inscrições serão canceladas automaticamente, não havendo ressarcimento do valor pago, ou transferência do valor pago para
outro candidato ou ainda para inscrição realizada para outro cargo.
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LEIA-SE:
5. DAS INSCRIÇÕES
5.6.1 Será permitida a realização de 2 (duas inscrições), uma para cada período, conforme tabela abaixo:
1º - PERÍODO
2º PERÍODO
(SÁBADO DE MANHÃ)
(SÁBADO À TARDE)

26/11/2022

26/11/2022

Professor ensino fundamental

Auxiliar de serviços gerais feminino
Auxiliar de serviços gerais masculino
Operador de maquinas
Motorista
Pedreiro/carpinteiro
Mecânico
Técnico em Enfermagem
Professor educação infantil
Professor de inglês
Professor de educação física
Professor de artes
Nutricionista
Contador
Psicólogo
Professor de artes não habilitado
Professor de educação física não habilitado
Professor de inglês não habilitado
Professor ensino fundamental não habilitado
Professor educação infantil não habilitado
5.6.2 No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato no mesmo período de provas, será considerada a última
inscrição realizada com pagamento, com data e horário mais recente, independente da data em que o pagamento tenha sido
realizado. As demais inscrições serão canceladas automaticamente, não havendo ressarcimento do valor pago, ou transferência
do valor pago para outro candidato ou ainda para inscrição realizada para outro cargo.
16.12 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Cunhataí - SC, 19 de setembro de 2022.

LUCIANO FRANZ
Prefeito de Cunhataí - SC

GIANNINA AMABILE WEBER
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos
da Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
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