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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DOS INSCRITOS 

PNE 

 

O Município de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina torna público o Edital de 

Homologação dos Inscritos Portadores de Necessidades Especiais no Edital de Processo Seletivo 

Simplificado n.02/2018 para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Atendente Geral e 

Professores, conforme Anexo Único, parte integrante deste Edital.  

 

1. A prova escrita será realizada no dia 13.01.2019 com início às 9h na Escola de Educação Básica 

Cacilda Guimarães, situada a Rua Pedro Weber, 214 - centro. Cep: 88443-000, Vidal Ramos. A 

Prova terá duração máxima de 3 horas e mínima de 30 minutos. 

 

1.1. O portão de acesso ao local de prova será aberto as 08h15min e fechado as 09hs;  

 

1.2. O candidato deverá comparecer no local com antecedência, portando obrigatoriamente 

Documento Oficial com foto e caneta esferográfica azul ou preta. Em uma eventual divergência, 

poderá ser exigido o comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

 

 

2. A recolha dos documentos para prova de títulos e comprovação da habilitação mínima para os 

candidatos a vaga de professor será realizada na mesma data e local da prova escrita após a 

realização da mesma. 

 

2.1. Dessa forma, o candidato ao encerrar a Prova Escrita, deverá se deslocar até o local indicado, 

não podendo o mesmo ausentar-se do local para posteriormente entregar os documentos. 

 

3.2. Os documentos podem ser cópias simples. Em uma eventual divergência, a empresa se 

resguarda no direito de solicitar a apresentação dos documentos originais em outra oportunidade. 

 

3.3. No local de entrega dos títulos não será realizado cópias. 

 

 

 

 

Vidal Ramos, 09 de janeiro de 2019 

 

 

 

 
Helmut Stoltenberg  

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 

 
PROFESSOR PEDAGOGIA 

Nº INSC Data Nasc CANDIDATO RG 

1333975 27/08/1978 Fabiane Andrea Da Silva 3607321 

 


