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PROCESSO SELETIVO N.º 002/2018 
 

ERRATA N.º 01 
 
O Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, Sr. Darci Cerizolli, no uso 
de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, a 
Errata n.º 01 ao Edital de Processo Seletivo n.º 002/2018, destinado ao preenchimento 
de vagas e formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Município, 
conforme disposições abaixo: 
 
1. O dispositivo 4.3 do Capítulo 4 – DAS INSCRIÇÕES do Edital de Processo Seletivo 
002/2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
4.3 - Os candidatos que desejarem se inscrever como doadores de sangue/medula 
deverão realizar suas inscrições, conforme item 5.2 do presente Edital, até o dia 09 de 
outubro de 2018. 
 
2. Os dispositivos 5.1, 5.2, 5.2.7 e 5.4 do Capítulo 5 – DA ISENÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO do Edital de Processo Seletivo 002/2018, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
5.1 - Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, salvo no caso de candidato 
doador de sangue e de medula, nos termos da Lei Estadual n.° 10.567, de 7 de novembro 
de 1997, alterada pela Lei n.º 17.457/18. 
 
5.2 - Os candidatos doadores de sangue e de medula deverão realizar sua inscrição para 
o Processo Seletivo até o dia 09 de outubro de 2018, procedendo da seguinte forma: 
 
5.2.7 - Para enquadramento ao benefício de isenção, considera-se somente a doação de 
sangue e medula promovida a órgão oficial ou à entidade credenciada pela União, Estado 
ou Município.  
 
5.4 - Não haverá recurso do indeferimento de isenção da taxa de inscrição para 
candidatos doadores de sangue e de medula. 
 
3. Os dispositivos 6.1, 6.14 e 6.14.1 do Capítulo 6 – DA PROVA ESCRITA/OBJETIVA do 
Edital de Processo Seletivo 002/2018, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
6.1 - A prova escrita/objetiva será realizada no dia 25 de novembro de 2018 das 
09h00min às 12h00min no Centro Municipal de Educação, sito à Rua Sete de Setembro, 
n.º 530, Centro, no Município de Serra Alta (SC). 
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6.14 - Os Cadernos de Questões estarão disponíveis, no dia 26 de novembro de 2018, 
no site do Município de Serra Alta (SC), bem como no da empresa contratada 
www.alternativeconcursos.com.br.  
6.14.1 - Será facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova 
escrita/objetiva à empresa responsável pelo Processo Seletivo, Alternative Concursos, 
exclusivamente através do e-mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 27 
e 28 de novembro de 2018, conforme Formulário de Recurso constante em Anexo V, 
com a estrita observância ao disposto no Capítulo 10 do presente Edital, em especial ao 
item 10.2. 
 
4. Os dispositivos 7.12 e 7.13 do Capítulo 7 – DO GABARITO do Edital de Processo 
Seletivo 002/2018, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
7.12 - O Gabarito Preliminar das provas escritas objetivas estará disponível no site oficial 
do Município de Serra Alta (SC) www.serraalta.sc.gov.br, bem como no site 
www.alternativeconcursos.com.br, no dia 26 de novembro de 2018.  
 
7.13 - A correção dos Cartões Resposta, identificação dos candidatos e 
apresentação da Ata de Classificação Preliminar será realizada no dia 05 de 
dezembro de 2018, às 09h00min, no Auditório do Centro Municipal de Educação, 
sito à Rua Sete de Setembro, n.º 530, Centro, no Município de Serra Alta (SC). 
 
5. O dispositivo 10.1.1 do Capítulo 10 – DOS RECURSOS do Edital de Processo Seletivo 
002/2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
10.1.1 - Quanto ao indeferimento das inscrições, exceto no caso de doadores de 
sangue/medula: no prazo de 2 dias úteis a contar da data de publicação da Homologação 
das Inscrições; 
 
6. O dispositivo 14.1 do Capítulo 14 – CRONOGRAMA do Edital de Processo Seletivo 
002/2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
14.1 - O Processo Seletivo seguirá as datas e prazos estipulados de acordo com o 
cronograma a seguir:  
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DATA/PERÍODO 
1. Período de Inscrição 25 de setembro a  

24 de outubro de 2018 
2. Último dia para efetuar o pagamento do boleto 
bancário 

25 de outubro de 2018 

3. Período de envio dos títulos 25 de setembro a  
24 de outubro de 2018 

4. Período de inscrição com isenção da taxa de inscrição 
(doadores de sangue/medula) 

25 de setembro a  
09 de outubro de 2018 
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5. Publicação da relação dos candidatos com pedidos de 
isenção da taxa de inscrição 

15 de outubro de 2018 

6. Período de pagamento do valor da taxa de inscrição 
para os candidatos que tiveram o pedido de isenção 
indeferido 

15 a 25 de outubro de 2018 

7. Publicação da homologação das inscrições 01 de novembro de 2018 
8. Divulgação dos pedidos de condições especiais para 
realização da prova escrita/objetiva 

01 de novembro de 2018 

9. Prazo para interposição de recurso quanto a não 
homologação das inscrições 

05 e 06 de novembro de 
2018 

10. Publicação da homologação das inscrições após 
apreciação dos recursos 

14 de novembro de 2018 

11. Divulgação do Ensalamento dos Candidatos 14 de novembro de 2018 
12. Prova escrita/objetiva 25 de novembro de 2018 
13. Prova prática Em data e horário a ser 

anunciado por Edital de 
Convocação 

14. Divulgação do Gabarito Preliminar e das provas 
escritas/objetivas 

26 de novembro de 2018 

15. Prazo para interposição de recurso contra o Gabarito 
Preliminar e questões das provas escritas/objetivas 

27 e 28 de novembro de 
2018 

16. Correção dos Cartões Resposta, identificação dos 
candidatos e apresentação da Ata de Classificação 
Preliminar 

05 de dezembro de 2018  

17. Divulgação do Gabarito Definitivo  05 de dezembro de 2018  
18. Prazo para interposição de recurso contra a Ata de 
Classificação Preliminar 

06 e 07 de dezembro de 
2018 

19. Divulgação da Ata de Classificação Final 11 de dezembro de 2018 
 
7. O dispositivo do Anexo IV – FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA 
TAXA DE INSCRIÇÃO do Edital de Processo Seletivo 002/2018, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
De acordo com o Item 5.1 do Edital de Processo Seletivo 002/2018 do Município de 
Serra Alta (SC), embasado na Lei Estadual n.° 10.567, de 07 de novembro de 1997, 
alterada pela Lei n.º 17.457/18, venho requerer a isenção da taxa de inscrição por 
enquadrar-me na condição de doador de sangue/medula. 
 
Comprovo ter realizado 03 doações de sangue/medula nos últimos 12 meses que 
antecederam a abertura do presente Edital, conforme documento anexo. 
 
8. O dispositivo do Anexo VII – CRONOGRAMA do Edital de Processo Seletivo 002/2018, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DATA/PERÍODO 

1. Período de Inscrição 25 de setembro a  
24 de outubro de 2018 

2. Último dia para efetuar o pagamento do boleto 
bancário 

25 de outubro de 2018 

3. Período de envio dos títulos 25 de setembro a  
24 de outubro de 2018 

4. Período de inscrição com isenção da taxa de inscrição 
(doadores de sangue/medula) 

25 de setembro a  
09 de outubro de 2018 

5. Publicação da relação dos candidatos com pedidos de 
isenção da taxa de inscrição 

15 de outubro de 2018 

6. Período de pagamento do valor da taxa de inscrição 
para os candidatos que tiveram o pedido de isenção 
indeferido 

15 a 25 de outubro de 2018 

7. Publicação da homologação das inscrições 01 de novembro de 2018 
8. Divulgação dos pedidos de condições especiais para 
realização da prova escrita/objetiva 

01 de novembro de 2018 

9. Prazo para interposição de recurso quanto a não 
homologação das inscrições 

05 e 06 de novembro de 
2018 

10. Publicação da homologação das inscrições após 
apreciação dos recursos 

14 de novembro de 2018 

11. Divulgação do Ensalamento dos Candidatos 14 de novembro de 2018 
12. Prova escrita/objetiva 25 de novembro de 2018 
13. Prova prática Em data e horário a ser 

anunciado por Edital de 
Convocação 

14. Divulgação do Gabarito Preliminar e das provas 
escritas/objetivas 

26 de novembro de 2018 

15. Prazo para interposição de recurso contra o Gabarito 
Preliminar e questões das provas escritas/objetivas 

27 e 28 de novembro de 
2018 

16. Correção dos Cartões Resposta, identificação dos 
candidatos e apresentação da Ata de Classificação 
Preliminar 

05 de dezembro de 2018  

17. Divulgação do Gabarito Definitivo  05 de dezembro de 2018  
18. Prazo para interposição de recurso contra a Ata de 
Classificação Preliminar 

06 e 07 de dezembro de 
2018 

19. Divulgação da Ata de Classificação Final 11 de dezembro de 2018 
 
9. Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 
 
10. O Edital de Processo Seletivo será republicado de acordo com a alteração prevista na 
presente e divulgado no Diário Oficial dos Municípios (DOM) e site do Município de Serra 
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Alta (SC) www.serraalta.sc.gov.br, bem como no site da empresa contratada 
www.alternativeconcursos.com.br.  
 
11. O presente documento entra em vigor na data de sua publicação. 
 
12. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Município de Serra Alta (SC), 27 de setembro de 2018. 
 
 

 
DARCI CERIZOLLI 
Prefeito Municipal 

 
 
 

ARLETE MARISTELA TREVISAN 
Presidente da Comissão de Acompanhamento 


