
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL 

 
A Comissão Especial de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Indaial, Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições, conferidas no Decreto número 
do Edital 01/2011 do Concurso Público 
 

Onde se lê: 
 
4.6. Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que comprovarem não possuir renda de 
acordo com o artigo 1º. da Lei 3442 e suas alterações e os doadores de sangue, conforme artigo 2º. da mesma 
Lei. 
4.6.1. Os candidatos doadores de sangue deverão enviar cópia do documento comprovante da qualidade de 
doador regular, autenticadas em cartório, para o endereço definido no item 4.8, com postagem até o dia 07 
(sete) de abril de 2011. 
 
 

Leia-se: 
 
4.6. Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que comprovarem não possuir renda de 
acordo com o artigo 1º. da Lei 3442, alterada pela Lei 3994/2009, 
realizado no mínimo 03 doações nos últimos doze meses anteriores 
4.6.1. Os candidatos doadores de sangue deverão enviar cópia do documento comprovante da qualidade de 
doador regular, autenticadas em cartório, para o endereço definido no item 4.8, com postagem até o dia 07 
(sete) de abril de 2011. 
4.6.2. O candidato que atende aos critérios estabelecidos nas leis mencionadas no item 4.6 e estiver 
interessado em fazer uso do benefício de isenção, deverá procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social 
do Município de Indaial, munido dos documentos
 
 

Onde se lê: 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

047 Agente de Controle de Endemias

(...)  

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (

057 Operador de Máquinas (Niveladora)

058 Operador de Máquinas 
(Retroescavadeira) 

059 Operador de Máquinas (Rolo 
Compactador) 

060 Operador de Máquinas (
Pneus). 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL - SC 
ERRATA 01 DO EDITAL Nº 01/2011 

A Comissão Especial de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Indaial, Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições, conferidas no Decreto número 1681/2011, e Lei Complementar 105/2010

do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Indaial - SC: 

Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que comprovarem não possuir renda de 
. da Lei 3442 e suas alterações e os doadores de sangue, conforme artigo 2º. da mesma 

Os candidatos doadores de sangue deverão enviar cópia do documento comprovante da qualidade de 
doador regular, autenticadas em cartório, para o endereço definido no item 4.8, com postagem até o dia 07 

tos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que comprovarem não possuir renda de 
do com o artigo 1º. da Lei 3442, alterada pela Lei 3994/2009, e os doadores de sangue, que tenham 

realizado no mínimo 03 doações nos últimos doze meses anteriores a data da inscrição.
Os candidatos doadores de sangue deverão enviar cópia do documento comprovante da qualidade de 

doador regular, autenticadas em cartório, para o endereço definido no item 4.8, com postagem até o dia 07 

O candidato que atende aos critérios estabelecidos nas leis mencionadas no item 4.6 e estiver 
interessado em fazer uso do benefício de isenção, deverá procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social 
do Município de Indaial, munido dos documentos comprobatórios, para formalizar sua solicitação.   

ANEXO I 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  

Agente de Controle de Endemias Certificado de conclusão do Ensino Fundamental.

 

INCOMPLETO (Alfabetizado) 

Operador de Máquinas (Niveladora) Saber ler e escrever

Saber ler e escrever

Operador de Máquinas (Rolo 
Saber ler e escrever

Operador de Máquinas (Trator de 
Saber ler e escrever

A Comissão Especial de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Indaial, Santa Catarina, no uso de suas 
105/2010 torna pública a Errata 01 

Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que comprovarem não possuir renda de 
. da Lei 3442 e suas alterações e os doadores de sangue, conforme artigo 2º. da mesma 

Os candidatos doadores de sangue deverão enviar cópia do documento comprovante da qualidade de 
doador regular, autenticadas em cartório, para o endereço definido no item 4.8, com postagem até o dia 07 

tos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que comprovarem não possuir renda de 
e os doadores de sangue, que tenham 

a data da inscrição. 
Os candidatos doadores de sangue deverão enviar cópia do documento comprovante da qualidade de 

doador regular, autenticadas em cartório, para o endereço definido no item 4.8, com postagem até o dia 07 

O candidato que atende aos critérios estabelecidos nas leis mencionadas no item 4.6 e estiver 
interessado em fazer uso do benefício de isenção, deverá procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social 

comprobatórios, para formalizar sua solicitação.    

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental. 

Saber ler e escrever  

Saber ler e escrever  

Saber ler e escrever  

Saber ler e escrever  



 
 
 
Leia-se: 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  

047 Agente de Controle de Endemias 
Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e 

Carteira Nacional de Habilitação, categoria A/B. 

(...)   

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (Alfabetizado) 

057 Operador de Máquinas (Niveladora) Saber ler e escrever e possuir Carteira Nacional de 
Habilitação, categoria C. 

058 Operador de Máquinas 
(Retroescavadeira) 

Saber ler e escrever e possuir Carteira Nacional de 
Habilitação, categoria C. 

059 Operador de Máquinas (Rolo 
Compactador) 

Saber ler e escrever e possuir Carteira Nacional de 
Habilitação, categoria C. 

060 Operador de Máquinas (Trator de 
Pneus). 

Saber ler e escrever e possuir Carteira Nacional de 
Habilitação, categoria C. 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Indaial, 15 de março de 2011. 
 
 
 
 

Comissão Especial de Concursos Públicos da Prefeitura Municipal de Indaial. 
 


