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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ 

EDITAL Nº 02/2021 DE PROCESSO SELETIVO 
 
 

Ato nº 005 

Segunda retificação do Edital nº 02/2021 de Processo Seletivo 

 

A comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de 

Educação do Município de Cunhataí, Santa Catarina, juntamente 

com o IOBV, tornam público o que segue: 

 
1. Acrescenta-se subitem 7.8. Do candidato que atestar positivo para COVID-19, com o 

seguinte teor: 
 
7.4. DO CANDIDATO QUE ATESTAR POSITIVO PARA COVID-19 

7.4.1. O candidato que for testado positivo para o vírus do COVID-19, até a data da realização da 

prova, deverá comunicar sua condição, por meio da área do candidato, até o dia da aplicação 

das provas para análise de uma possível participação na reaplicação da prova, que será em 

data não inferior a 15 dias, a ser divulgada pelo IOBV.   

7.4.2. Para a análise, o candidato deverá, obrigatoriamente, inserir documento legível que comprove 

a doença (que testou positivo para COVID-19), no qual deve conter o nome completo do 

participante, o diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e o código 

correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), a assinatura e identificação 

do profissional competente, com o respectivo registro do Conselho Regional de Medicina 

(CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, bem como a data do 

atendimento, data do teste, com formatação em PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo 

de 2MB;  

7.4.3. A aprovação do documento comprobatório garante a participação na reaplicação da Prova, 

em data a ser divulgada pelo IOBV.  

7.4.4. O candidato não poderá prestar a prova fora dos espaços físicos, das datas e dos horários 

definidos pelo IOBV.  

7.4.5. O candidato que alegar indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação e não 

concluir as provas ou precisar ausentar-se do local de provas não poderá retornar à sala de 

provas para concluir a prova e não poderá solicitar a reaplicação.  

7.4.6. O não comparecimento às provas nas datas e nos horários informados pelo IOBV 

caracterizará ausência do participante, não havendo segunda oportunidade para a realização 

das provas. 

2. Demais itens do edital permanecem inalterados. 

Cunhataí, 18 de fevereiro de 2021. 


