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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS 

 
 

3ª RETIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO - EDITAL 003/2022 – REABERTURA 
DAS INSCRIÇÕES  

 
 
O Município de Rio das Antas, por meio da COMISSÃO ESPECIAL ORGANIZADORA DE 
PROCESSOS SELETIVOS, definida pela portaria 026/2023 torna público A 3 ª Retificação do 
Processo Seletivo 002/2022, para contratação de cargos, do Quadro Único do Pessoal da Administração 
Direta da Prefeitura Municipal de Rio das Antas, conforme dispõe o art. 37, Inciso IX da Constituição 
federal de 1988 e Legislação Municipal pertinente, que se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital 
e Anexos E A REABERTURA DO PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES . O Processo Seletivo destina-
se ao preenchimento de vagas abertas em substituição de servidores efetivos afastados, em licença ou 
férias, bem como para preenchimento de vagas excedentes dos cargos não contemplados por ocasião 
da realização do Concurso Público. 
.  

1. Fica retificado o Item  3.1, 3.2 e 3.2.2. Do Edital 002/2022, passando a constar com a seguinte 
redação: 

 
3. DAS INSCRIÇÕES  
3.1 O período das inscrições fica reaberto, entre os dias 23 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro  de 2023 
3.2 Para Inscrever-se, o candidato Poderá dirigir-se até a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES, situada na Rua do Comércio, nº 947, Centro, Rio das Antas – SC, anexo a Rodoviária 
Municipal, durante o período das 08h00 ás 12h00 e das as 13h15 e 17h15 para preencher a ficha de inscrição, ou por 
meio do link https://forms.gle/Zp8VtF2pJLKZqEPU7  
 3.2.2 É fundamental que o candidato preencha de forma correta todos os dados ali solicitados, por meio de preenchimento 
da Ficha de Inscrição (ANEXO IV) e por meio do link https://forms.gle/Zp8VtF2pJLKZqEPU7 e para os 
cargos, de Agente Comunitário de Saúde, obrigatório a escolha da área de abrangência, 
conforme o local de residência. O correto preenchimento da ficha de inscrição e envio de documentação será de 
total responsabilidade do candidato;  
 
 
  2. Fica retificado o Item 5.1 Do Edital 002/2022, passando a constar com a seguinte redação: 
 
5– DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DAS PROVAS PRÁTICAS 
5.1 - A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 05/02/2023 às 8h30 , no Município de Rio das 
Antas/SC,  em locais que serão divulgados na data de 03/02/2023, no portal do município www.riosdasantas.sc.gov.br. 
 
 

3.Fica retificado o item 6.1 do Edital 002/2022, passando a constar com a seguinte redação: 
 
6.1. Considera-se aprovado(a) o(a) candidato(a), que obtiver pontuação acima de 1,0(um) ponto, na soma entre a prova 
escrita e de Títulos ou Pratica. A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em 02 (duas) listas, contendo 
a Primeira Lista Geral dos candidatos classificados, e a Segunda Lista somente a classificação das Pessoas com Deficiência 
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4. Fica retificado o ANEXO V- CRONOGRAMA, passando a constar com a seguinte redação: 
 
 
 

Edital Processo Seletivo nº 02/2022 
 

ANEXO V- CRONOGRAMA 
                                                                                              

 

DATAS EVENTOS 

20/01/2023 Publicação da 3ª Retificação do Edital e Prorrogação das inscrições  

23/01/2023 a 31/01/2023 Período para realizar a inscrição nos termos deste Edital. 

01/02/2023 
Publicação da Lista Prévia das Inscrições, inclusive aos referentes à 

condição de Deficiente e Lactante.  

02/02/2023 Prazo para recurso à Lista Prévia das Inscrições  

03/02/2023 Divulgação do local para realização da Prova Escrita Objetiva / 

Prova Prática e da Homologação das inscrições após Recurso 

05/02/2023 Realização da Prova Escrita Objetiva/ Prova Prática 

05/02/2023 
Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva 

06/02/2023 a 07/02/2023 Prazo para recurso contra o gabarito preliminar  

08/02/2023 Publicação da classificação preliminar da Prova Escrita Objetiva, 

Prova Prática e Prova de Títulos e divulgação do gabarito oficial. 

09/02/2023 a 10/02/2023 Prazo para recurso contra a classificação preliminar  

13/02/2023 Divulgação do Resultado da Classificação Final e respostas dos 

recursos/Homologação do PROCESSO SELETIVO 

 
 - Este cronograma tem caráter orientador, podendo ter suas datas alteradas em Cargo da necessidade 
de ajustes operacionais, a critério do Município de Rio das Antas/SC. 

 
5. Os demais termos do Edital permanecem inalterados, e as inscrições já realizadas 

permanecem válidas. 
 
 
 
 

Comissão Especial Organizadora de Processos Seletivo 
Portaria nº 026/2023 

 


