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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS 
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 010/2021  

ADITIVO 001/2021 

 
 
A Administração Municipal de Rio das Antas - SC, pessoa jurídica de direito público, com sede 

na Rua do Comércio, n.º 780, Rio das Antas - SC, neste ato representada pelo Exmo. Sr. 

Prefeito, JOÃO CARLOS MUNARETTO, no uso de suas atribuições legais, torna público o 

1ºAditivo ao Edital 010/2021, conforme segue: 

 

CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que implica 

na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  

 

CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do certame; 

 

CONSIDERANDO as Solicitações verbais de diversas pessoas, que pretendem se inscrever, 

mas em virtude de questões financeiras não puderam realizar as almejadas inscrições no período 

pré-estabelecido no edital, proporcionando aos mesmos uma nova oportunidade de 

acessibilidade aos cargos públicos em virtude do Processo Seletivo; 

 

DECIDE: 

Artigo 1º - Fica prorrogado o período de inscrições até o dia 14 de julho de 2021: 

Artigo 2º - Em virtude da prorrogação, o cronograma passa a ter a seguinte redação:  

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 

Período de inscrição De 07 de junho a 14 de julho de 2021 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas, pedidos de 

condições de atendimentos especiais e PCD. 
19 de julho de 2021  

Período de recurso quanto às inscrições deferidas e indeferidas, 

pedidos de condições de atendimentos especiais, PCD bem como 

para correções de dados e informações dos candidatos. 

20 e 21 de julho de 2021 

Homologação dos candidatos com inscrições deferidas, 

condições de atendimentos especiais, PCD e divulgação 

daquelas cujas correções de dados e informações foram 

deferidas. 

23 de julho de 2021 

 

Artigo 3º - Os demais itens e anexos permanecem inalterados.  

 

Rio das Antas – SC, 07 de julho de 2021. 

 

JOÃO CARLOS MUNARETTO  

Prefeito Municipal de Rio das Antas – SC 


