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PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018 

PRIMEIRA ERRATA AO EDITAL Nº 001/2018 

 

JURANDI DELL OSBELL, Prefeito Municipal de Entre Rios - SC, no uso de suas atribuições legais, e 

nos termos, do Edital do Processo Seletivo nº 001/2018, tendo em vista que na data marcada 

para a realização das provas dia 01/04/2018 será o feriado de Páscoa, comunica a alteração do 

Cronograma do Processo Seletivo nº 001/2018, bem como, a seguinte errata: 

a) Fica alterado o ANEXO IV - Cronograma do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, ficando 

conforme abaixo: 

EVENTO Data 

Publicação da íntegra do Edital 15/02/2018 

Prazo para impugnação das disposições editalícias 15 a 28/02/2018 

Período de inscrições exclusivamente via internet 16/02 a 19/03/2018 

Último prazo para pagamento da taxa de inscrição. 19/03/2018 até 
23h59min:59seg 

Prazo final para entrega do requerimento e do laudo médico dos 
candidatos que optarem por vagas para pessoas portadoras de 
deficiência física e solicitar condição especial para realização da 
prova, inclusive mãe nutriz. 

19/03/2018 até 
23h59min:59seg 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de todos os 
cargos. 

22/03/2018 

Prazo para recursos contra o resultado da divulgação das 
inscrições. 

22 a 25/03/2018 

Publicação dos locais de realização das provas e homologação 
definitiva das inscrições. 

26/03/2018 

Aplicação da prova escrita objetiva 08/04/2018 

Divulgação do gabarito preliminar e do caderno da prova objetiva 
escrita 

08/04/2018 a partir das 
18h00min 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova 
objetiva escrita 

08 a 10/04/2018 

Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva escrita e do 
Julgamento dos recursos 

12/04/2018 

Divulgação da classificação preliminar da prova objetiva escrita. 12/04/2018 

Recursos contra a classificação preliminar da prova objetiva 
escrita. 

12 a 14/04/2018 

Divulgação e Homologação da classificação final da prova escrita. 16/04/2018 

 

b) No Edital do Processo Seletivo nº 001/2018 no Anexo II 1. CARGOS DE NIVEL ALFABETIZADO, item 1.3. 

MATEMÁTICA, onde se lê: “números reais, números complexos, sistemas lineares, matrizes e 

determinantes, progressão aritmética, progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações. 

Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de área, medidas de volume, 

medidas de energia, trigonometria. Funções: função afim, função quadrática, função polinomial, função 
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exponencial, função logarítmica, função trigonométrica, função modular. Geometrias: geometria plana. 

Tratamento da informação: analise combinatória, estudo das probabilidades.” 

Leia-se: 1.3. Noções de cálculos, situações-problema para uso das operações básicas. Unidades de Medidas. 

Cálculo de área. Figuras Geométricas. Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e 

divisão; grandezas e medidas; Medidas de tempo. 

Permanecem inalteradas as demais disposições editalícias. 

 

Entre Rios - SC, 19 de março de 2018. 

 

 

JURANDI DELL OSBEL 

Prefeito Municipal 


