ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
RETIFICAÇÃO Nº 01
REABRE AS INSCRIÇÕES E RETIFICA EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2015
A Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, através da Comissão Organizadora,
Examinadora e Julgadora do Processo Seletivo - Edital nº 001/2015, considerando a necessidade de
cumprimento da Decisão Judicial nos autos do Mandado de Segurança Coletivo que tramita sob nº 030083746.2015.8.24.0055, resolve:
1. Reabrir as inscrições de 15 a 28 de julho de 2015, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h00min às
11h30min e das 13h00min às 16h30min, no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Richard
S. de Albuquerque, 200, bairro Centro, nesta cidade de Rio Negrinho - SC.
1.1. Ficam validadas as inscrições efetuadas no período de 22 de junho a 03 de julho de 2015, deferidas pela
Comissão Organizadora, Examinadora e Julgadora do Processo Seletivo - Edital nº 001/2015.
1.2. O candidato inscrito conforme os itens 2, 3 e 4 do Edital, que desejar inscrever-se para função diferente
daquela em que se inscreveu, deverá efetuar nova inscrição.
2. Excluir do Edital nº 001/2015 o item 9.7 e o inciso XXIII do item 11.12:
9.7 - É vedada a contratação do profissional temporário para o mesmo cargo, antes de decorridos 24 (vinte e
quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior com Administração Pública Municipal, salvo nos casos
de extrema relevância e urgência e nas seguintes hipóteses mediante prévia motivação e justificação:
I - tenha sido realizado concurso público para aos respectivos cargos, nos últimos 02 (dois) anos, sem que tenha
havido a inscrição ou a aprovação de candidato, ou quando os candidatos aprovados tenham sido convocados,
mas não nomeados em virtude de desistência, acarretando a deserção do certame, ou, uma vez nomeados,
tenham sido demitidos ou exonerados e não subsistam candidatos aprovados remanescentes;
II - tenha sido aberto processo seletivo simplificado, no termos do art. 3º da Lei Complementar n° 072, de 10 de
abril de 2012, para o respectivo cargo, sem que tenha havido aprovação de candidato.
11.12 –
XXIII - Declaração de que não foi admitido em caráter temporário no mesmo cargo nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses.
3. Retificar os itens e subitens 4.10, 4.11, 5.1, 6.2, 6.5, 6.20, 7.5 e 14.1:
4.10 - As inscrições serão homologadas e publicadas na imprensa oficial, no site www.rionegrinho.sc.gov.br,
bem como afixadas no mural da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, até o dia 04 de agosto de 2015.
4.11 - A partir de 04 de agosto de 2015 o candidato deverá conferir, na Internet no endereço eletrônico
http://www.rionegrinho.sc.gov.br, se a inscrição efetuada foi homologada. Em caso negativo, o candidato deverá
entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone (47) 3646-3625, para verificar o ocorrido. Tais providências
deverão ser tomadas impreterivelmente até às 16h30min do dia 06 de agosto de 2015.
5. DO LOCAL E HORÁRIO DE PROVAS
5.1 - Os locais das provas objetivas serão tornados públicos a partir do dia 10 de agosto de 2015 através do:
5.1.a - Mural na sede da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho;
5.1.b - site da Prefeitura http://www.rionegrinho.sc.gov.br e no site da UnC www.unc.br, individualmente a
informação do local, sala e horário de provas do candidato.
6 - DAS PROVAS
6.2 - A data prevista para realização das provas é dia 16 de agosto de 2015 a confirmação desta data
acontecerá juntamente com a confirmação dos locais e horários de provas conforme item 5.1.a e 5.1.b;
6.5 - A prova escrita é obrigatória para todas as funções e será realizada no dia 16 de agosto de 2015, das
09h00min às 11h30min, nos seguintes locais a serem indicados de acordo com o item 5 do Edital.
6.20 - O gabarito da prova escrita será publicado a partir das 16h30min do dia 17 de agosto de 2015, no mural
da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho ou através dos sites www.rionegrinho.sc.gov.br e www.unc.br.
7 - DA CLASSIFICAÇÃO
7.5 - A data prevista para a divulgação da Lista dos Candidatos Aprovados é até 24 de agosto de 2015.
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
14.1 - O Presidente da Comissão fará publicação do resultado final do presente Processo Seletivo até 24 de
agosto de 2015.
Rio Negrinho, 14 de julho de 2015.

ALCIDES GROHSKOPF
Prefeito Municipal
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