ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL 009/2018

Retifica o Edital de Concurso Público 009/2018 e dá outras providências.

O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público aos
candidatos interessados no Processo Seletivo, que nesta data, foi retificado o Edital de Processo Seletivo
009/2018 e seus anexos, conforme o que estabelece a seguir:

No Edital 009/2018, Anexos 1, 2 e 3, Cargos de Nível Médio:
Fica excluído do certame o cargo de Auxiliar de Biblioteca.

No Edital 009/2018, inclui-se o capítulo 13, com a seguinte redação:
13.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

13.1

Ficam canceladas as inscrições realizadas para o cargo de Auxiliar de Biblioteca;

13.2
Os candidatos inscritos ao cargo de Auxiliar de Biblioteca, que porventura já tenham realizado o
pagamento da taxa de inscrição ou o pedido de isenção, e que tiverem interesse em concorrer a outro cargo
do mesmo nível de ensino deste certame, poderão requerer a transferência do valor pago para a nova
inscrição procedendo da seguinte forma:
a) Realizar a nova inscrição na forma do item 3.2.1 deste Edital;
b) Realizar o pedido de transferência do valor pago por meio do link “Recursos” disponível na Área do
Candidato indicando neste pedido o novo número de inscrição e respectivo cargo, a data em que
efetuou o pagamento ou a data do deferimento do pedido de isenção.
13.3
Os candidatos inscritos ao cargo de Auxiliar de Biblioteca que não tiverem interesse em concorrer a
outro cargo deste certame deverão requerer a restituição do valor pago a título de taxa de inscrição neste
certame por meio do link “Recursos” disponível na Área do Candidato indicando seus dados bancários para
o ressarcimento do valor pago;
13.4
O prazo para as providências descritas nos itens 13.2 e 13.3 é até as 17h00min do dia 03 de setembro
de 2018.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, sendo o Edital e seus anexos, consolidado com as
alterações decorrentes desta Retificação.

Jaraguá do Sul (SC), 09 agosto de 2018.

Rogério Jung

Antídio Aleixo Lunelli

Secretário Municipal de Educação

Prefeito Municipal
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