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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89 

C.G.C 82.925.652/0001 – 00 

Fone/Fax (48) 3265 0195 

rh@sjbatista.sc.gov.br 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 03/2018 

 

RETIFICAÇÃO Nº 01/2018 

DANIEL NETTO CÂNDIDO , PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA, no uso 

de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica 

Municipal, TORNA PÚBLICO a presente retificação ao Edital de Processo Seletivo nº 03/2018, 

conforme segue:  

 

Retificação 1 

Onde se lê: 

4. DAS INSCRIÇÕES 4.1 As inscrições serão realizadas no período de 29 de junho de 2018 a 08 

de julho de 2018, devendo ser efetuada através da ficha de inscrição contida neste edital como 

anexo VI. 

Leia-se:  

4. DAS INSCRIÇÕES 4.1 As inscrições serão realizadas no período de 29 de junho de 2018 a 29 

de julho de 2018, devendo ser efetuada através da ficha de inscrição contida neste edital como 

anexo VI. 

 

Retificação 2 

Onde se lê:  

6.4 A prova escrita será realizada no dia 15 de julho de 2018, o local da prova será divulgado 

juntamente com o rol de inscritos, com início às 09h00min e término às 11h00min. 

Leia-se: 

6.4 A prova escrita será realizada no dia 5 de agosto de 2018, o local da prova será divulgado 

juntamente com o rol de inscritos, com início às 09h00min e término às 12h00min. 

Onde se lê:  

7.1 O gabarito provisório da Prova Escrita será divulgado no site do município 

www.sjbatista.sc.gov.br no dia 16 de julho de 2018, a partir das 09h00min, juntamente com o 

caderno de provas. 
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Leia-se 

7.1 O gabarito provisório da Prova Escrita será divulgado no site do município 

www.sjbatista.sc.gov.br no dia 6 de agosto de 2018, a partir das 09h00min, juntamente com o 

caderno de provas. 

Onde se lê: 

DATA PREVISTA ATO 

28/06/2018 Publicação do Edital. 

29/06/2018 a 08/07/2018 Período das inscrições. 

10/07/2018 Publicação das inscrições. 

11/07/2018 e 12/07/2018 Prazo para recurso contra indeferimento das inscrições.  

13/07/2018 Publicação definitiva das inscrições. 

15/07/2018 Data da Prova escrita. 

16/07/2018 Publicação do gabarito provisório. 

17/07/2018 e 18/07/2018  Prazo para recurso contra as questões da prova escrita. 

19/07/2018 Publicação do gabarito definitivo . 

19/07/2018 Publicação das notas e classificação provisória. 

20/07/2018 e 23/07/2018 Prazo de Recurso contra a classificação provisória 

25/07/2018 Publicação das notas e classificação definitiva. 

25/07/2018 Homologação do resultado final do Processo Seletivo n 

01/2018. 

 

Leia-se: 

DATA PREVISTA ATO 

28/06/2018 Publicação do Edital. 

29/06/2018 a 29/07/2018 Período das inscrições. 

31/07/2018 Publicação das inscrições. 

01/08/2018 e 02/08/2018 Prazo para recurso contra indeferimento das inscrições.  

03/08/2018 Publicação definitiva das inscrições. 

05/08/2018 Data da Prova escrita. 

06/08/2018 Publicação do gabarito provisório. 

07/08/2018 e 08/08/2018  Prazo para recurso contra as questões da prova escrita. 

Quando esgotar os recursos Publicação do gabarito definitivo . 

Quando esgotar os recursos Publicação das notas e classificação provisória. 
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Quando esgotar os recursos Prazo de Recurso contra a classificação provisória 

Quando esgotar os recursos Publicação das notas e classificação definitiva. 

Quando esgotar os recursos Homologação do resultado final do Processo Seletivo n 

01/2018. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de São João Batista, em 09 de julho de 2018. 

 

DANIEL NETTO CÂNDIDO 

Prefeito Municipal 

 


