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PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 
 

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
 

A Prefeitura Municipal de Itapuí, através do Prefeito Municipal, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, RESOLVE RETIFICAR os 
itens abaixo e RATIFICAR os demais itens do edital: 
 

1 – O Edital de Abertura de Inscrições passa a constar acrescido do item 2.2.1, que 
assim dispõe: 
“2.2.1 No ato da inscrição o candidato deverá indicar a função pretendida, 
devendo observar o item 4.7.” 

 

2 – O Edital de Abertura de Inscrições passa a constar acrescido do item. 2.2.2, que 
assim dispõe: 
“2.2.2 Os candidatos poderão fazer mais de uma inscrição para os cargos conforme 
período determinado no quadro abaixo: 
 

1º Período 2º Período 

Professor Educação Infantil Professor de Educação Básica 

Professor de Inglês  

 
3 – O Edital de Abertura de Inscrições passa a constar acrescido do item 2.2.3, que 
assim dispõe: 
“2.2.3 Em hipótese alguma o candidato poderá realizar mais de 1 (uma) prova no 
mesmo período (horário).” 

 
4 - O Edital de Abertura de Inscrições passa a constar acrescido do item. 2.2.4, que 
assim dispõe: 
“2.2.4 Caso o candidato opte por mais de uma inscrição, deverá recolher o valor 
correspondente ao número de inscrições a ser realizado.” 
 

5 – O Edital de abertura de Inscrições passa a constar acrescido do item. 2.2.5, que 
assim dispõe: 
“2.2.5 Após a efetivação da inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a 
troca da função pretendida.” 
 
6 – O item numerado como 2.3, passa a ser numerado como 2.2.6, que assim dispõe: 
“2.2.6 Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido.” 
 
7 – O período de inscrição será reaberto das 10h00min do dia 09/04/2021 até as 
16h00min do dia 15/04/2021, (período em que a 2ª via do boleto estará disponível), 
exclusivamente pela internet no site www.conscamweb.com.br. 
 
8 - Os candidatos que se inscreveram até o dia 31/03/2021 e não efetuaram o 
pagamento do boleto bancário tiveram suas inscrições canceladas, portanto, caso 
queiram participar do Processo Seletivo precisarão realizar a inscrição novamente, emitir 
o novo boleto no prazo acima e pagá-lo até a data de vencimento. 
 

9 – Os prazos do Edital de Abertura de Inscrições, será conforme retificação do ANEXO 
III, abaixo: 
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ANEXO III 

 
CRONOGRAMA 

 

PROCEDIMENTO DATAS 

Publicação do Edital 07/04/2021 

Período de inscrições e disponibilização do 
boleto bancário, inclusive 2ª via 

Das 10h00min do dia 09/04/2021 às 
16h00min do dia 15/04/2021 

Data limite para pagamento das inscrições 16/04/2021 

Divulgação da relação de candidatos 
inscritos  

26/04/2021 

Prazo de Recursos com relação aos 
candidatos Inscritos 

27, 28 e 29/04/2021 

Divulgação da retificação da relação dos 
candidatos inscritos (se houver)e 
convocação com indicação do local e horário 
da realização da prova objetiva 

06/05/2021 

Realização das Provas Objetivas  16/05/2021 

Divulgação de Gabarito das Provas. 17/05/2021 

Prazo de Recursos em relação ao Gabarito 
das Provas Objetivas. 

18, 19 e 20/05/2021 

Divulgação do Julgamento dos Recursos. 27/05/2021 

Divulgação da Retificação e Homologação 
do Gabarito (se houver) e Divulgação da 
Nota da Prova Objetiva. 

01/06/2021 

Prazo de Recursos em relação às Notas das 
Provas Objetivas. 

02, 03 e 04/06/2021 

Publicação da retificação e/ou homologação 
do resultado final e Publicação da 
homologação do Processo Seletivo 

11/06/2021 

 
10 – Os demais itens do edital de abertura das inscrições ficam ratificados. 
 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 

Itapuí, 07 de abril de 2021 
 

Antônio Álvaro de Souza 
Prefeito Municipal 
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