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ATO Nº 001 
RETIFICA EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 
003/2021. 
 
 
 
 

O Senhor Marcos Pedro Veber, Prefeito de Luiz Alves, no uso de 
suas atribuições legais, em conjunto com a Comissão Municipal 
de Processo Seletivo e com o Centro de Estudos Uniase, torna 
público o que segue: 
 

 
 
 
 

1. No item 3.5 do edital onde se lê: 

3.5 Durante o prazo de validade do Processo Seletivo 001/2021 e 002/2021 o aprovado naquele 

certame tem prioridade sobre os novos aprovados, no preenchimento dos cargos na mesma 

carreira. 

Leia-se e inclua-se itens 3.5.1; 3.5.1.1; 3.5.1.2 

3.5 Durante o prazo de validade do Processo Seletivo 001/2021 e 002/2021 o aprovado naquele 
certame, desde que não tenha sido convocado a assumir a vaga por meio de edital 
publicado, tem prioridade sobre os novos aprovados, no preenchimento dos cargos na 
mesma carreira.  

3.5.1. Caso o(a) candidato(a) aprovado no Processo Seletivo 001/2021 ou no Processo Seletivo 
002/2021: 

3.5.1.1. tenha sido convocado(a) e esteja trabalhando na vaga pretendida, não possui prioridade 
sobre os novos aprovados no preenchimento dos cargos na mesma carreira; 

3.5.1.2. tenha sido convocado(a) e pediu reclassificação, não possui prioridade sobre os novos 
aprovados no preenchimento dos cargos na mesma carreira. 

 

2. Altera anexo I, conforme segue: 

Evento DATA PREVISTA 

Publicação do Edital 13/10/2021 

Recursos contra o edital 13 e 14/10/2021  

Inscrições pela internet (on-line) no período de:  
13/10/2021 até 

13/11/2021 

Período para solicitar isenção da taxa de inscrição  
13/10/2021 até 

02/11/2021 
 

Divulgação da lista de isentos e solicitação de recurso contra indeferimento. 04/11/2021 

Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:  16/11/2021 
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3. Os demais itens e regras do edital permanecem inalterados. 

 
Luiz Alves/SC, 14 de Outubro de 2021 

 
 
 

Marcos Pedro Veber 
Prefeito Municipal. 

Requerimento de Vaga para Deficiente (PcD) e ou condição especial para realizar a 
prova 

13/10/2021 até 
13/11/2021 

Período para envio on line e entrega dos documentos para prova de títulos  
13/10/2021 até 

13/11/2021 

Homologação das Inscrições, divulgação das inscrições indeferidas de todos os 
candidatos  

18/11/2021 

Recursos contra indeferimento das inscrições e dos pedidos de vaga PcD 
18/11/2021 e 
19/11/2021 

Divulgação definitiva dos inscritos (caso haja alteração) 23/11/2021 

Divulgação dos Locais de provas e horários definitivos  26/11/2021 

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS e PRATICAS 
28/11/2021 
05/12/2021 

Gabarito Preliminar divulgação no site Centro de Estudos Uniase  
https://portal.uniaseconcursos.com.br 

29/11/2021 
06/12/2021 

Recursos contra a prova escrita, questões e prática 
29/11/2021 e 
30/11/2021 

06 e 07/12/2021 

Divulga Gabarito Definitivo e julgamento dos recursos contra prova escrita/ 
questões, títulos e prova prática 

02/12/2021 
16/12/2021 

Divulga Classificação Preliminar  
07/12/2021 
16/12/2021 

Recursos contra a classificação preliminar 
07/12/2021 e 
08/12/2021 

16 e 17/12/2021 

Divulga Classificação final  
09/12/2021 
21/12/2021 

Homologação do resultado final  
09/12/2021 
21/12/2021 


