
 

 

Estado de Santa Catarina 

Município de Morro da Fumaça 

Processo Seletivo Público 02/2019 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 02.2/2019 - ERRATA 

 

O Município de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, faz saber aos/as interessados/as acerca da ERRATA no Edital de Processo 

Seletivo Público nº 02/2019, de 25 de novembro de 2019, conforme disposto abaixo: 

 

 

Onde se lê: 

 

7. PROVA OBJETIVA 

7.2. A prova teórico-objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada no dia 

determinado no Anexo II e terá duração de 03 (três) horas. A prova contará com questões de múltipla 

escolha, compostas de 05 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E), conforme conteúdo programático. 

Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem 50% (cinquenta por cento) ou mais na 

nota da prova teórico – objetiva, não zerando na matéria de conhecimento específico. 

 

Leia-se: 

 

7.2. A prova teórico-objetiva, de caráter classificatório, será aplicada no dia determinado no Anexo 

II e terá duração de 03 (três) horas. A prova contará com questões de múltipla escolha, compostas de 

05 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E), conforme conteúdo programático. Serão considerados 

classificados os candidatos que não zerarem na referida prova. 

 

 

Onde se lê: 

 

8. DA PROVA DE TÍTULOS E TEMPO DE SERVIÇO: 

8.9. Somente serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados(as) (que alcançarem 50% - 

cinquenta por cento - ou mais de acertos) na prova teórico-objetiva.  

 

 

Leia-se: 

 

8.9. Somente serão computados os títulos dos candidatos classificados(as) que alcançarem 30%  

(trinta) por cento - ou mais de acertos na prova teórico-objetiva.  

 

 

Onde se lê: 

 

ANEXO II - CRONOGRAMA 

DATA PREVISTA ETAPA / FASE 

[...] 

30/12/2019 Publicação do gabarito oficial 

30/12/2019 
Publicação das notas da prova objetiva, prática, títulos e 
classificação provisória 

31/12/2019 – 14h00min à  
02/01/2020 – 08h00min 

Prazo de recurso contra as notas da prova objetiva, prática, títulos e 
classificação provisória 

06/01/2020 Publicação das notas oficiais 

 

 

 

 

 



 

 

Estado de Santa Catarina 
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Processo Seletivo Público 02/2019 

Leia-se: 

 

DATA PREVISTA ETAPA / FASE 

[...] 

07/01/2020 Publicação do gabarito oficial 

07/01/2020 
Publicação das notas da prova objetiva, prática, títulos e 
classificação provisória 

08/01/2020 – 14h00min à  
10/01/2020 – 08h00min 

Prazo de recurso contra as notas da prova objetiva, prática, títulos e 
classificação provisória 

14/01/2020 Publicação das notas oficiais 

 

 

Morro da Fumaça, 04 de dezembro de 2019. 

 

 

 

AGENOR CORAL 

Prefeito Municipal 


