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PRIMEIRA RETIFICAÇÃO  
DO EDITAL Nº 003/2015 DE CONCURSO PÚBLICO - MAGISTÉRIO 

 
O PREFEITO MUNICIPAL do município de Schroeder, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão 
Municipal de Concurso Público, torna público a primeira retificação do edital 
003/2015 e altera cronograma conforme segue: 

1. Fica alterado no anexo I, do quadro de cargos e vagas a carga horária e remuneração dos 
seguintes cargos: 

CARGO CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO 
7. Professor B – Educação Infantil 20h/s R$ 1.150,67 

8. Professor B – Interprete de Libras 20h/s R$ 1.150,67 

9. Professor B – Educação Especial 20h/s R$ 1.150,67 

2. Considerando que as retificações do edital afeta a escolha dos candidatos, a fim de que não 
haja prejuízo a nenhum candidato, FICA PRORROGADO o período de inscrição no certame, 
consequentemente com alteração das datas da prova conforme cronograma que passa a vigorar 
conforme segue: 

 

3. As demais normas do edital permanecem inalteradas. 

Schroeder, 11 de Agosto de 2015
 

OSVALDO JURCK- Prefeito Municipal 

Evento Data Prevista 

Inscrições exclusivamente pela internet (on-line) no período de: 05/08/15 a 10/09/15 

Período para solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição 05/08/15 a 17/08/15 
Divulgação da lista de isentos de pagamento da taxa de inscrição 24/08/15 
Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:  11/09/15 
Vaga para Deficiente e condição especial para realizar a prova, prazo final para 
envio por Sedex/AR do requerimento. 

10/09/15 

Prova de Títulos data final para protocolo ou postagem via Sedex/AR dos certificados 
dos cargos com prova de títulos 

10/09/15 

Listagem dos inscritos: divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de todos os 
candidatos. 

14/09/2015 

Recursos contra indeferimento das inscrições 
Das 08h00m do dia 15/09 às 18h00m do dia 16/09/15 

15 e 16/09/15 

Homologação das inscrições e Locais de provas 21/09/15 

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS  27/09/15 

Gabarito Preliminar divulgação no site Instituto o Barriga Verde (www.iobv.org.br). 28/09/15 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova objetiva escrita: 
Das 08h00m do dia 29/09 às 18h00m do dia 30/09/15   

29 e 30/09/15 

Gabarito Definitivo da prova objetiva divulgação no site do Instituto o Barriga Verde 
(www.iobv.org.br). 

06/10/15 

Classificação Preliminar  07/10/15 

Recursos contra a classificação preliminar da prova escrita: 
Das 08h00m do dia 08/10 às 18h00m do dia 09/10 

08 e 09/10/15 

Classificação final  10/10/15 

Homologação do Resultado Final Após 10/10/15 


