ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 014/2018

RETIFICAÇÃO 002 DO PROCESSO SELETIVO EDITAL 014/2018
MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob o Nº. 83.021.147/0001-95, com sede administrativa localizada na Rua Moura Brasil, 1639,
Centro, CEP: 89.890-000, nesta cidade de Cunha Porã/SC, representado pelo Prefeito Municipal, o Sr.
Jairo Rivelino Ebeling, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste município de Cunha Porã, SC,
inscrito no CPF sob o Nº. 949.929.169-53 que, no uso de suas atribuições legais, torna público a
RETIFICAÇÃO 002 do Edital 014/2018, destinado a promover vagas para o quadro temporário e
estabelece instruções especiais destinadas à realização do PROCESSO SELETIVO, conforme os itens que
seguem:

1 - Dá nova redação ao item 1.16 do Edital Nº. 014/2018, que passará a viger com a seguinte
redação:
1.16 As demais convocações, avisos e resultados referentes à realização deste Processo
Seletivo serão divulgados nos sites, www.unibave.net e www.cunhapora.sc.gov.br sendo de
inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer
espécie de desconhecimento.

DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA

08/12/2018 ás 13h45min Sábado

DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

09/12/2018 ás 08h45min Domingo

2- Dá nova redação ao item 4.1 do Edital Nº. 014/2018, que passará a viger com a seguinte
redação:
4.1.1 A PROVA ESCRITA é de caráter classificatório e eliminatório. Para o candidato se classificar
na ETAPA DA PROVA ESCRITA deverá atingir as seguintes notas:
Escolaridade
SUPERIOR
SUPERIOR PROFESSOR(A) e
ENFERMEIRO(A)
MÉDIO
FUNDAMENTAL
ALFABETIZADO

Nota de Corte
Nota da prova igual ou superior a 4,00.
Nota da prova igual ou superior a 3,00.
Retificado em 12/11/2018
Nota da prova igual ou superior a 3,00.
Nota da prova igual ou superior a 3,00.
Nota da prova igual ou superior a 2,50.
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3- Dá nova redação ao item 4.2 1, 4.2.2, 4.2.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4,2.5, do Edital Nº. 014/2018, que
passará a viger com a seguinte redação:
4.2.1 A prova escrita será realizada nas dependências da Escola Municipal Núcleo Número Um,
Rua João Kolln, 1629, Bairro Cidade Alta, Cunha Porã, Estado de Santa Catarina.

4.2.2 A prova escrita, com duração máxima de 3h00min (três horas e zero minutos),
será realizada no dia 08 de dezembro de 2018, Sábado no horário da 14h ás 17h.
4.2.2.1 O candidato que por convicções religiosas não puder realizar a prova no horário marcado
para início da prova, deverá solicitar CONDIÇÕES ESPECIAIS, pela área do candidato, e irá aguardar em
sala, iniciando a prova após ás 18h. O candidato ficará incomunicável, desde o horário regular previsto
para o início da prova até o horário alternativo para ele estabelecido previamente. Estas condições são
observadas pelas disposições da Lei Estadual n. 11.225/1999. Retificado em 12/11/2018.
4.2.3. Os portões do prédio onde serão realizadas as provas escritas serão fechados
impreterivelmente às 13h45min do dia 08 de dezembro de 2018. Será vedado o acesso ao local da
prova objetiva para todos os candidatos que se apresentarem após as 13h45min, sob qualquer alegação
e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
4.2.4 O tempo de 15 (minutos) entre o fechamento dos acessos as salas de prova e o início da
prova tem por finalidade identificar corretamente os candidatos e distribuição do material de prova
pelos fiscais de sala.
4.2.5 A prova escrita terá duração máxima conforme itens abaixo:
a) A prova terá duração máxima de 03h00min, para todos os cargos, com início às 14h, sendo
recomendada a chegada dos candidatos com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de
documento palpável de identificação oficial com foto, levando em consideração os horários a seguir:

EVENTO
Abertura dos Portões
Fechamento dos Portões
Início da Prova Objetiva
Final do prazo mínimo para entrega da Prova e ou retirar-se do local de Prova
Término da Prova Objetiva

HORÁRIOS
13h00min
13h45min
14h
14h30min
17h

4- Dá nova redação ao item 4.3.4 do Edital Nº. 014/2018, que passará a viger com a seguinte
redação:
4.3.4. Para todos os cargos a prova conterá 20 (vinte) questões, de acordo com a tabela abaixo:
Cargos: ENFERMEIRO
PROVA ESCRITA E OBJETIVA
Conteúdo
Número de
Valor por
Valor Total
Questões
Questão
Língua Portuguesa
05
0,40
2,00
Matemática
05
0,20
1,00
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Informática Básica
Conhecimentos Específicos da Área
VALOR TOTAL DA PROVA ESCRITA:

05
05

0,20
0,60

1,00
3,00
7,00

5- Dá nova redação ao item 4.5.1 do Edital Nº. 014/2018, que passará a viger com a seguinte
redação:
4.5.1 O portão de acesso aos prédios/salas onde será realizada a prova escrita será fechado,
impreterivelmente, às 13h45min (treze horas e quarenta e cinco minutos), mediante preenchimento
do “Termo de Fechamento de Portão”, lavrado na presença de duas testemunhas. Retificado em
12/11/2018.
6- Inclui o item 9.1.1 e da nova redação aos itens 9.2.3 9.4.1, 9.5 e 9.6 no Edital Nº. 014/2018,
que terá seguinte redação:
9.1.1. Os candidatos ao cargo de ENFERMEIRO (A), classificados na ETAPA1 – PROVA ESCRITA,
terá analisado o envio de sua comprovação de Títulos, devendo encaminhar na área do candidato a
Comprovação da Escolaridade Atual, Comprovação de Cursos de Aperfeiçoamento. Retificado em
12/11/2018.
9.2.3. Os candidatos deverão enviar as cópias das declarações, certificados ou diplomas de
licenciatura curta e ou plena na área a que concorre, curso de pós-graduação com especialização,
mestrado e doutorado na área da educação/saúde. Os certificados dos cursos de aperfeiçoamento ou
atualização deverão ser exclusivos da área da saúde e educação e emitidos por instituição Afins ou
secretarias de educação credenciados no Ministério da Educação – MEC, Secretarias Estaduais de
Educação e Saúde ou Secretarias Municipais de Educação. Os Certificados ou Declarações deverão
conter a assinatura do responsável pela expedição, o número do registro, a carga horária, o conteúdo
programático e o período de realização.
9.4.1. Para o cargo de Enfermeiro a avaliação da avaliação da ETAPA 2 - PROVA DE TÍTULOS será
composta pela pontuação da titulação, dos cursos de aperfeiçoamento, tendo como Nota Máxima 3,00.
Retificado em 12/11/2018.
9.5 A pontuação expressa na tabela abaixo, referente a ESCOLARIDADE, não será computada
cumulativamente por títulos, valendo apenas os pontos atribuídos à maior titulação acadêmica,
devendo o candidato encaminhar como comprovação da formação acadêmica, somente a sua MAIOR
TITULAÇÃO ATUAL, obedecendo a tabela de pontos a seguir:
ESCOLARIDADE: ENFERMEIROS
TÍTULO
Doutorado
Mestrado
Especialização

COMPROVANTES EXIGIDOS
Diploma devidamente registrado.
Diploma devidamente registrado.
Diploma devidamente registrado.

Valor
unitário
2,00
1,50
1,20

Qtde
1
1
1

Pontuação
Máxima
2,00
1,50
1,20
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Graduação na Área

Devidamente registrado ou provisoriamente
para os formandos, certidão de colação de grau.

1,00

1

1,00

Nota 04: As pontuações expressas nas tabelas acima não serão computadas cumulativamente por título, valendo
apenas os pontos atribuídos ao maior título acadêmico. Retificado em 12/11/2018

9.6 A avaliação dos cursos de aperfeiçoamento ou atualização na área da saúde e educação será
feita através de cursos de aperfeiçoamento ou atualização frequentados. Os cursos ministrados deverão
ser exclusivos da área da saúde e ou educação e emitidos por instituição afins e ou secretarias de
educação credenciados no Ministério da Educação – MEC, Secretarias Estaduais de Educação e ou
Secretarias Municipais de Educação. Os Certificados ou Declarações deverão conter a assinatura do
responsável pela expedição, o número do registro, a carga horária, o conteúdo programático, os quais
devem ter sido realizados e concluídos no período compreendido entre 02 de janeiro de 2016 à 30 de
setembro de 2018, obedecida a tabela de pontos abaixo: Retificado em 12/11/2018.
Número de Horas

100 horas

Pontuação
0,01 ponto para cada 1
(uma) hora de curso de
aperfeiçoamento ou
atualização.
Pontuação Máxima de
1,00 ponto.

Comprovantes Exigidos
FRENTE E VERSO - Diplomas, certificados ou
declarações devidamente expedidas por
instituição
devidamente
credenciada,
contendo o nº de registro, a assinatura do
responsável, carga horária, conteúdo
programático e período de realização.

7- Dá nova redação ao item 10.1, 10.1.1 e 10.2 do Edital Nº. 014/2018, que passará a viger com a
seguinte redação:
10.1 A prova prática será realizada nas dependências do Galpão de Máquinas, localizado na Rua
Hércules Coparin, S/N, Bairro Cidade Alta em Cunha Porâ/SC. Retificado em 12/11/2108.
10.1.1 A prova de prática será realizada no dia 09 de dezembro de 2018 a partir das 09h (nove
horas), com os seguintes fechamentos de portões: Retificado em 12/11/2018
EVENTO

HORÁRIOS

Abertura dos Portões
Fechamento dos Portões
Início da Prova Prática
Final do prazo mínimo para retirar-se do local de prova para uso
dos banheiros
Término da Prova Prática

08h
08h45min
09h
09h30min
De acordo com o número de
candidatos

10.2 Participarão da prova prática os candidatos aos cargos de MOTORISTA DE ÔNIBUS,
MOTORISTA DE CAMINHÃO, MOTORISTA DE VEÍCULO DE PASSEIO, MOTORISTA AMBULÂNCIA E
OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, cujos nomes constarem na lista oficial de inscrições
homologadas.
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8- Dá nova redação ao item 12.1 do Edital Nº. 014/2018, que passará a viger com a seguinte
redação:
12.1. Os candidatos considerados aprovados serão ordenados e classificados pelo cargo e pela
habilitação mínima exigida em listagem, de acordo com a sua inscrição no PROCESSO SELETIVO,
seguindo a ordem decrescente de pontuação final, expressa em 03 (três) algarismos, de acordo com a
seguinte formula:
CARGO: ENFERMEIROS (AS) RETIFICADO EM 12/11/2018

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

ETAPA 1
PROVA ESCRITA

ETAPA 2
PROVA DE TÍTULOS

NOTA FINAL

7,00

3,00

10,00

As demais cláusulas e condições do Edital Processo Seletivo Nº 014/2018, que não foram alteradas
por este edital de retificação permanecem inalteradas.

Cunha Porã - SC, em 12 de novembro de 2018.

JAIRO RIVELINO EBELING
PREFEITO MUNICIPAL DE CUNHA PORÃ

