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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA EM CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS  

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS, SANTA CATARINA 
 

ERRATA N.º 1 DO EDITAL N.º 001/2014, DE 03 DE ABRIL DE 2014. 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS, Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICO que realiza, na forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, CONCURSO 
PÚBLICO para servidores a serem admitidos em caráter efetivo, nos termos da Lei Complementar n.º 001/1997, 
de 30/12/1997, e admissão para emprego público, nos termos da Lei Complementar n.º 035/2007, de 19/12/2007  
e posteriores alterações, Lei Complementar n.º 056/2012 de 08 de Fevereiro de 2012 e alterações, Lei 
Complementar n.º 057/2012 de 27 de Março de 2012 e alterações, constituindo a regulamentação do Concurso o 
presente Edital e instruções que o integram.  
 
ONDE SE LÊ:  
 
2.2  Para ser nomeado para um dos cargos e empregos públicos relacionados no quadro abaixo é 

indispensável, além da aprovação no Concurso Público, o cumprimento dos requisitos mínimos 
apresentados a seguir: 

 

CARGOS PMI – LC 057/2012 

Cargos Vagas 
Remuneração 

mensal (em R$) 

Carga 
horária 

semanal 
Requisitos mínimos 

Coordenador de 
informática 

Cadastro 
de reserva 

2.200,00 44h 

Portador de diploma de conclusão de 
curso superior na área específica e 

registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional - CONFEI 

 
LEIA-SE:  
 
2.2  Para ser nomeado para um dos cargos e empregos públicos relacionados no quadro abaixo é 

indispensável, além da aprovação no Concurso Público, o cumprimento dos requisitos mínimos 
apresentados a seguir: 

 

CARGOS PMI – LC 057/2012 

Cargos Vagas 
Remuneração 

mensal (em R$) 

Carga 
horária 

semanal 
Requisitos mínimos 

Coordenador de 
informática 

Cadastro 
de reserva 

2.200,00 44h 

Portador de diploma de conclusão de 
curso superior na área específica e 

registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional 

 
 
ONDE SE LÊ:  
 
5.9 A taxa da inscrição para o Concurso Público será cobrada por boleto bancário em nome do Concurso 

Público, emitido na área restrita ao candidato, conforme os valores a seguir: 
 

Cargos Públicos Valor Inscrição (R$) 

Professor de Artes 100,00 

Professor de Ed. Física 100,00 

Professor de Inglês  
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LEIA-SE:  
 
5.9 A taxa da inscrição para o Concurso Público será cobrada por boleto bancário em nome do Concurso 

Público, emitido na área restrita ao candidato, conforme os valores a seguir: 
 

Cargos Públicos Valor Inscrição (R$) 

Professor de Artes 100,00 

Professor de Ed. Física 100,00 

Professor de Inglês 100,00 

 
 
ONDE SE LÊ:  
 
12.7 No dia da realização da prova objetiva, 26 de Maio 2014, os portões serão abertos às 12h30min (doze horas 
e trinta minutos), e o candidato deverá chegar ao local das provas antes das 13h30min (treze horas e trinta 
minutos), pois os portões de acesso à sala de prova serão fechados rigorosamente nesse horário. Não 
será admitido, sob qualquer hipótese, adentrar ao local da prova o candidato que se apresentar após o 
horário determinado. 
 
LEIA-SE:  
 
12.7 No dia da realização da prova objetiva, 25 de Maio 2014, os portões serão abertos às 12h30min (doze horas 
e trinta minutos), e o candidato deverá chegar ao local das provas antes das 13h30min (treze horas e trinta 
minutos), pois os portões de acesso à sala de prova serão fechados rigorosamente nesse horário. Não 
será admitido, sob qualquer hipótese, adentrar ao local da prova o candidato que se apresentar após o 
horário determinado. 
 
 
ONDE SE LÊ:  
 
15.4 Na prova de títulos, de caráter classificatório, a valorização dos títulos far-se-á da seguinte forma: 
 

Item 
Origem do 

título 
Forma de comprovação 

Máximo 
de títulos 

Valor 
por 

título 

Pontuaçã
o máxima 

A 
Curso de 
Doutorado 

Certificado/diploma devidamente registrado, ou 
ata de defesa da tese, acompanhado de 
histórico escolar, nos termos da legislação 
vigente no período de realização do curso. 

1 2,00 2,00 

B 
Curso de 
Mestrado 

Certificado/diploma devidamente registrado, ou 
ata de defesa da dissertação, acompanhado de 
histórico escolar, nos termos da legislação 
vigente no período de realização do curso. 

1 1,50 1,50 

C 

Curso de 
Especialização, 
com carga 
horária mínima 
de 360 horas 

Certificado/diploma devidamente registrado, ou 
declaração/atestado de conclusão de curso, 
acompanhado de histórico escolar, nos termos 
da legislação vigente no período de realização 
do curso. 

2 1,25 2,50 

D 

Curso de 
Especialização 
em curso, com 
carga horária 
mínima cursada 
de 120 horas 

Declaração/Atestado de matrícula, com 
disciplinas, frequência, avaliação e carga 
horária, contendo a carga horária já cursada, e 
nos termos da legislação vigente no período de 
realização do curso. 

1 0,50 0,50 
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E 

Outro curso de 
graduação, 
desde que não 
seja 
considerado 
requisito mínimo 
para o cargo 

Diploma, devidamente registrado, acompanhado 
do histórico escolar, constando disciplinas, 
frequência, carga horária e avaliação, nos 
termos da legislação vigente no período de 
realização do curso. 

1 0,50 0,50 

F 

Curso de 
Magistério, 
desde que não 
seja 
considerado 
requisito mínimo 
para o cargo 

Certificado/diploma, devidamente registrado, 
acompanhado de histórico escolar, constando 
as disciplinas, frequência, carga horária e 
avaliação, nos termos da legislação vigente no 
período de realização do curso. 

1 0,50 0,50 

G 

Curso de 
Aperfeiçoament
o, com carga 
horária mínima 
de 180 horas 

Certificado/diploma expedido por Instituição de 
Educação Superior, devidamente registrado, 
acompanhado de histórico escolar, constando 
disciplinas, frequência, carga horária e 
avaliação, nos termos da legislação vigente no 
período de realização do curso. 
Obs.: Aperfeiçoamento abaixo de 180h deverá 
ser relacionado no item H. 

1 0,50 0,50 

H 
Curso de 
Extensão ou 
atualização 

Certificados registrados ou declarações, 
emitidos a partir de janeiro de 2010. A cada 40 
horas somadas, acrescenta-se 0,50 ponto (meio 
ponto) à nota da prova de títulos. 

- 0,50 2,00 

TOTAL 10,00 

 
LEIA-SE:  
 
15.4 Na prova de títulos, de caráter classificatório, exceto para o requisito mínimo, que deverá ser cadastrado e 
comprovado com os demais documentos, a valorização dos títulos far-se-á da seguinte forma: 
 

Origem do título Forma de comprovação 
Máximo de 

título 
Pontuação 

Requisito mínimo 
para o cargo 

Certificado/diploma devidamente registrado, ou 
declaração/atestado de conclusão de curso, ou 
declaração/atestado de matrícula acompanhado 
de histórico escolar, com disciplinas, frequência, 
avaliação e carga horária cursada, nos termos 
da legislação vigente no período de realização 
do curso. 

1 Não pontua. 

Item Origem do título Forma de comprovação 
Máximo de 

títulos 
Valor por 

título 
Pontuação 

máxima 

A 
Curso de 
Doutorado 

Certificado/diploma devidamente registrado, ou 
ata de defesa da tese, acompanhado de 
histórico escolar, nos termos da legislação 
vigente no período de realização do curso. 

1 2,00 2,00 

B 
Curso de 
Mestrado 

Certificado/diploma devidamente registrado, ou 
ata de defesa da dissertação, acompanhado de 
histórico escolar, nos termos da legislação 
vigente no período de realização do curso. 

1 1,50 1,50 

C 

Curso de 
Especialização, 
com carga horária 
mínima de 360 
horas 

Certificado/diploma devidamente registrado, ou 
declaração/atestado de conclusão de curso, 
acompanhado de histórico escolar, nos termos 
da legislação vigente no período de realização 
do curso. 

2 1,25 2,50 
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D 

Curso de 
Especialização 
em curso, com 
carga horária 
mínima cursada 
de 120 horas 

Declaração/Atestado de matrícula, com 
disciplinas, frequência, avaliação e carga 
horária, contendo a carga horária já cursada, e 
nos termos da legislação vigente no período de 
realização do curso. 

1 0,50 0,50 

E 

Outro curso de 
graduação, desde 
que não seja 
considerado 
requisito mínimo 
para o cargo 

Diploma, devidamente registrado, acompanhado 
do histórico escolar, constando disciplinas, 
frequência, carga horária e avaliação, nos 
termos da legislação vigente no período de 
realização do curso. 

1 0,50 0,50 

F 

Curso de 
Magistério, desde 
que não seja 
considerado 
requisito mínimo 
para o cargo 

Certificado/diploma, devidamente registrado, 
acompanhado de histórico escolar, constando 
as disciplinas, frequência, carga horária e 
avaliação, nos termos da legislação vigente no 
período de realização do curso. 

1 0,50 0,50 

G 

Curso de 
Aperfeiçoamento, 
com carga horária 
mínima de 180 
horas 

Certificado/diploma expedido por Instituição de 
Educação Superior, devidamente registrado, 
acompanhado de histórico escolar, constando 
disciplinas, frequência, carga horária e 
avaliação, nos termos da legislação vigente no 
período de realização do curso. 
Obs.: Aperfeiçoamento abaixo de 180h deverá 
ser relacionado no item H. 

1 0,50 0,50 

H 
Curso de 
Extensão ou 
atualização 

Certificados registrados ou declarações, 
emitidos a partir de janeiro de 2010. A cada 40 
horas somadas, acrescenta-se 0,50 ponto (meio 
ponto) à nota da prova de títulos. 

- 0,50 2,00 

TOTAL 10,00 

 
 
 
As demais informações do Edital N.º 001/2014, de 03 de Abril de 2014, permanecem inalteradas.  
 

Registre-se e Publique-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Irineópolis, 03 de Abril de 2014. 
 

JULIANO POZZI PEREIRA 
Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina. 

 


