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GILBERTO CHIARANI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 

mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições 

atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos Públicos, nomeada através da Portaria n° 

587/2022, TORNA PÚBLICO a seguinte retificação no edital de divulgação das notas: 

 

 

ONDE SE LÊ: 
Art. 2º - A convocação dos candidatos aos cargos de Professor de inglês, Professor de atividades esportivas e Professor 

com Licenciatura Plena (Educação Infantil e Séries Iniciais), classificados na prova escrita, ou seja, que obtiverem na prova 

escrita nota maior ou igual a 50,00 (cinquenta) pontos,  para a realização da prova de títulos, a ser realizada no dia 18 de 

dezembro de 2022, das  10h30min às 11 horas (horário oficial de Brasília), na Escola Professora Maura de Senna Pereira, 

Rua Oclides Benedito Scortegagna, n.º 55, Bairro Centro – Pinheiro Preto, SC. 

 

Art. 3º – A convocação dos candidatos aos cargos de Operário braçal, Motorista, Operador de trator agrícola e 

Merendeira, classificados na prova escrita, conforme item 10.3.2  do Edital nº 01/2022,  para a realização da prova prática, 

a ser realizada no dia 18 de dezembro de 2022, devendo o candidato comparecer na Escola Professora Maura de Senna 

Pereira, Rua Oclides Benedito Scortegagna, n.º 55, Bairro Centro – Pinheiro Preto, SC, às 07h30min, pois os portões 

permanecerão abertos somente até às 07h45min (horário oficial de Brasília), horário após o qual não será permitido em 

hipótese alguma, o acesso de candidatos ao local da prova, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de 

identificação com fotografia para realização da prova prática. 

 

LEIA-SE: 
Art. 2º - A convocação dos candidatos aos cargos de Professor de inglês, Professor de atividades esportivas e Professor 

com Licenciatura Plena (Educação Infantil e Séries Iniciais), classificados na prova escrita, ou seja, que obtiverem na prova 

escrita nota maior ou igual a 50,00 (cinquenta) pontos,  para a realização da prova de títulos, a ser realizada no dia 18 de 

dezembro de 2022, das  10h30min às 11 horas (horário oficial de Brasília), no Centro Educacional Padre Trudo Plessers 

Unidade II, Rua Antonio Denardi, nº 102, Bairro Tranquilo Benjamin Guzzi, Pinheiro Preto - SC. 

 

Art. 3º – A convocação dos candidatos aos cargos de Operário braçal, Motorista, e Operador de trator agrícola 

classificados na prova escrita, conforme item 10.3.2  do Edital nº 01/2022,  para a realização da prova prática, a ser realizada 

no dia 18 de dezembro de 2022, devendo o candidato comparecer no Ginásio Municipal, Rua Professor João Heck, nº 77, 

Bairro Centro, Pinheiro Preto – SC, às 07h30min, pois os portões permanecerão abertos somente até às 07h45min (horário 

oficial de Brasília), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos ao local da prova, 

sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para realização da prova prática 

e os candidatos ao cargo de Merendeira classificados na prova escrita, conforme item 10.3.2  do Edital nº 01/2022,  para a 

realização da prova prática, a ser realizada no dia 18 de dezembro de 2022, devendo o candidato comparecer no Centro 

Educacional Padre Trudo Plessers Unidade II, Rua Antonio Denardi, nº 102, Bairro Tranquilo Benjamin Guzzi, Pinheiro Preto 

- SC, às 07h30min, pois os portões permanecerão abertos somente até às 07h45min (horário oficial de Brasília), horário 

após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos ao local da prova, sendo imprescindível a 

apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para realização da prova prática. 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Pinheiro Preto - SC, 12 de dezembro de 2022. 
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