
 

2º TERMO ADITIVO AO EDITAL DE  

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014 
 

 
O Prefeito Municipal de São João Batista, no uso de suas atribuições legais, 

tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 2.737/2005, torna público e faz saber a 

quem interessar possa, por meio do presente Termo Aditivo, que ficam alterados os 
seguintes itens do Edital de CONCURSO PÚBLICO nº 02/2014, de 25/09/14, 

destinado ao provimento de cargos efetivos do Quadro de Servidores da Prefeitura 
Municipal de São João Batista, Estado de Santa Catarina: 

 

1. Em razão do presente aditivo, as inscrições ficam prorrogadas até o dia 
31/10/14 (sexta-feira). 

 
2. O pagamento das inscrições poderá ser realizado até o dia 03/11/14 

(segunda-feira). 
 

3. A homologação das inscrições ocorrerá no dia 07/11/14 (sexta-feira), por 

meio da publicação de Comunicado. 
 

4. Os candidatos que estiverem inscritos no CadÚnico – Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal e que são membros de família de baixa 
renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007, são isentos do pagamento da taxa de 
inscrição, mediante o preenchimento de requerimento no ato da inscrição, no site da 

UNIFEBE www.unifebe.edu.br, com as seguintes informações: 
 

a) Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; 
b) Declaração de que atende à condição de membro de família de baixa 

renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007. 

 
5. Os cargos destinados ao magistério público municipal incluirão a 

apresentação de títulos que serão pontuados de acordo com os seguintes critérios: 
 

ITEM TÍTULOS 
ACADÊMICOS  

PONTOS MÁXIMO 

01 Doutorado 08 08 

02 Mestrado  06 06 

03 Especialização 04 04 

04 Graduação 02 02 

 
5.1. Será computada apenas a maior titulação, sendo a pontuação máxima 

08 (oito) pontos para esta categoria. 
 

6. Os cargos destinados ao magistério público municipal incluirão ainda a 

análise e pontuação de cursos de aperfeiçoamento realizados nos últimos 03 (três) 
anos, ou seja, de 24/10/2011 à 24/10/2014. 

 

6.1. Para obter a pontuação anual de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos, 
é necessário que o candidato comprove a participação de 40 (quarenta) horas a cada 
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ano, podendo totalizar até 0,75 (zero vírgula setenta e cinco) pontos para esta 

categoria. 
 

7. Será considerada ainda na prova de títulos do magistério público 

municipal a produção científica, nos últimos 03 (três) anos, aqui considerada como: 
autoria ou organização de livro na área do concurso publicado em editora com corpo 

editoral; autoria de capítulo de livro na área do concurso; artigo completo publicado na 
área do concurso em periódico científico com Número Internacional Normalizado para 
Publicações Seriadas (ISSN); material didático institucional; textos completos em anais 

de eventos científicos; resumos publicados em anais de eventos.  
 

7.1. Para cada produção científica realizada e comprovada será somado 0,25 
(zero vírgula vinte e cinco) ponto, podendo chegar ao valor máximo de 1,25 (um 
vírgula vinte e cinco) pontos para esta categoria. 

 
8. Para a prova de títulos, o candidato poderá somar até 10 (dez) pontos, 

assim divididos: máximo 08 (oito) pontos para os títulos acadêmicos, máximo 0,75 
(zero vírgula setenta e cinco) ponto para  cursos de aperfeiçoamento e máximo 1,25 
(um vírgula vinte e cinco) pontos para produção científica.  

 
8.1. A classificação dos candidatos para os cargos do magistério público 

municipal será definida pelo resultado da média ponderada entre a prova escrita, com 
peso 07 (sete), e a prova de títulos, com peso 03 (três).  

 

8.2. Serão convocados para envio dos títulos todos os candidatos aos 
cargos do magistério público municipal com as inscrições homologadas por meio de 
Comunicado. 

 
8.3. Os títulos poderão ser entregues pessoalmente no Setor de Recursos 

Humanos da UNIFEBE, localizado no Piso Térreo do Bloco B, na Rua Dorval Luz, 
nº 123, bairro Santa Terezinha, Brusque/SC, CEP 88.352-400, Caixa Postal 1501, ou 
por correio, via SEDEX, no período compreendido entre 03 e 14/11/2014.  

 

8.3.1. A data de postagem via correio deve ser comprovada, 

impreterivelmente, até o dia 14 de novembro de 2014 (sexta-feira). 
 

8.3.2. Devem ser enviadas fotocópias autenticadas dos títulos (frente e 

verso) e, no caso de titulação acadêmica, incluído o histórico escolar. 
 

8.4. Somente concorrerão à contagem de pontos por títulos os candidatos 
que forem aprovados, observado o disposto no item 1.6.1 do Edital do Concurso 
Público nº 02/2014. 

 
9. A Prova Prática para o cargo de Condutor de Ambulância e Condutor de 

Veículo Pesado I e II terá critérios de julgamento similares aos adotados pelo 
Departamento Estadual de Trânsito/DETRAN/SC em consonância com a legislação 
vigente. Na divulgação dos resultados será igualmente divulgado um espelho de 

correção, através do qual serão publicizados os critérios objetivos da avaliação, 
ficando evidenciados os critérios para cada desconto e cada pontuação. 

 



 

 

9.1. A prova prática específica será filmada para efeito de registro e avalia-
ção, nos termos do §3º do artigo 13 do Decreto nº 6.944/2009. 

 

10. As demais disposições do Edital de Concurso Público nº 02/2014, de 
25/09/14, permanecem inalteradas. 

 
11. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail 

concursos@unifebe.edu.br. 

 
São João Batista/SC, 24 de outubro de 2014. 

 
 
 

DANIEL NETTO CÂNDIDO 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

 

 

 

 


