
 
 

 
 
RETIFICAÇÃO Nº 002 
DO EDITAL Nº 0003/2020 DE PROCESSO SELETIVO 
 
A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de 
Indaial, Santa Catarina, no uso de suas atribuições, sob orientação da Controladoria 
Interna do Município, solicita a retificação do Edital nº 003/2020 de Processo Seletivo 
conforme segue: 

 
1. Altere-se os requisitos exigidos para o cargo número 2, do Quadro de Cargos de Ensino Superior – Habilitados, do 
Anexo I do edital. 

 
Onde sê lê: 
 2. Professor de Arte  Licenciatura em Arte 

Leia-se: 
 2. Professor de Arte  Licenciatura em Arte/Artes Visuais/ Música 

 
2. Altere-se os requisitos exigidos para o cargo número 18, do Quadro de Cargos de Ensino Superior – Não 
Habilitados, do Anexo I do edital. 

 
Onde sê lê: 
 18. Professor de Arte NH Histórico escolar e comprovante de matrícula e frequência do 5° 

semestre em diante no curso de graduação em Arte. 

Leia-se: 
 18. Professor de Arte NH Histórico escolar e comprovante de matrícula e frequência do 5° 

semestre em diante no curso de graduação em Artes 
Visuais/Música. 

 
3. Altere-se o subitem 16.20 do edital, 

Onde sê lê: 
16.20. O candidato somente poderá escolher vaga se não estiver vinculado a nenhum tipo de benefício previdenciário 

(Salário Maternidade, Auxílio Doença, Auxílio Doença Acidentário). 
 

Leia-se: 
16.20. O candidato somente poderá escolher vaga se não estiver vinculado a nenhum tipo de benefício previdenciário 
(Salário Maternidade, Auxílio Doença, Auxílio Doença Acidentário). Nesse caso o candidato poderá, mediante 
requerimento próprio, devidamente munido de documentação comprobatória, solicitar à Secretaria Municipal de 
Educação a manutenção de sua classificação enquanto permanecer recebendo o benefício previdenciário. Tão logo 
cessar a vigência do benefício, o candidato deverá comunicar formalmente a Secretaria Municipal de Educação, para 
poder participar de uma nova escolha de vaga, assegurada a ordem de sua classificação original. 

 
4. Demais itens do edital permanecem inalterados. 

Indaial, 18 de setembro de 2020. 
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