
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO - SC 

Edital n.º 01/2021 de Processo Seletivo 
 

 

ATO nº 001 
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2021 
DE PROCESSO SELETIVO 
 

O Senhor Ademilson Conrado, Prefeito do Município de Cerro Negro, no uso de suas 

atribuições legais, em conjunto com a Comissão Municipal de Processo Seletivo e com 

o Instituto o Barriga Verde torna público o que segue: 

 

1. Retifica-se o item 5 no que diz respeito aos critérios de isenção de taxa de inscrição, ADICIONANDO itens com 

o seguinte teor: 
 

5.1.1. Também é assegurado a isenção da taxa de inscrição para doadores de sangue e de medula óssea, 
nos termos da Lei Estadual 10567/97. 
 
5.3.{...} 

c) Para os doadores de sangue o candidato deverá anexar o comprovante de doação, que deverá 
discriminar o número e a data em que foram realizadas as doações, não podendo ser inferior a 03 (três) 
vezes anuais. 

d) Para os doadores de Medula Óssea anexar o comprovante de sua inscrição no REDOME – Registro 
Brasileiro de Doadores de Medula Óssea ou ainda declaração expedida por órgão oficial ou entidade 
credenciada pela União, pelo Estado ou por Município, hemocentros e nos bancos de sangue dos hospitais, 
devidamente atualizado, comprovando ter doado medula óssea ao menos uma vez no período 12 (doze) 
meses anteriores da inscrição do Concurso Público. 

5.3.1. Ao anexar os comprovantes no sistema “on line” o candidato declara sob as penas da lei que os 
mesmos são cópias fieis que conferem com os originais. 

 

1.1.  Consequentemente prorrogue-se o prazo para solicitação de isenção de taxa de inscrição, alterando-se o 

cronograma do edital neste item, que passa a ter o seguinte teor: 

 

 

 

 

 

2. No item 12.2, onde se lê “na área da educação concluída”, leia-se: na área específica do cargo. 

 

2.1.  Altere-se o quadro do item 12.2., que passa a ter o seguinte teor: 

 

Item Formação em pós-graduação nos níveis de: Pontos por título 
Pontuação 

Máxima 

A 

Doutorado 1,00 ponto 

2,00 Mestrado 0,60 pontos 

Especialização (na área específica do cargo) 0,40 pontos 

 Pontuação máxima total da prova de títulos 2,00 

 

3. Os demais itens e cronograma do edital permanecem inalterados. 

CERRO NEGRO (SC), 18 de fevereiro de 2021 

 

Ademilson Conrado 

Prefeito de Cerro Negro 

Período para solicitar isenção da taxa de inscrição  15/02/21 a 05/03/21 

Divulgação da lista de isentos   08/03/21 

Recursos contra o indeferimento da isenção da taxa de inscrição  09 e 10/03/21 


