
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPUAÇU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019  

 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 002/2019 
TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

A IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria EIRELI, nos termos do Edital de Concurso 
Público nº 001/2019 e com acompanhamento da comissão especialmente designada para organizar 
o referido concurso público do Município de Ipuaçu/SC, torna público, a RETIFICAÇÃO do referido 
edital, nos seguintes termos: 
 

Do aditivo: 
PRIMEIRO 

 
Fica excluído as palavras “series iniciais” da descrição do cargo de Professor II-Ensino educação 
infantil séries iniciais (LICENCIATURA EM PEDAGOGIA) a referida descrição correta do cargo passa 
a vigorar com a seguinte descrição: 
 

Professor II-Ensino educação infantil (LICENCIATURA EM PEDAGOGIA). Os 
candidatos que desejarem, que por ventura confundiram-se com tal nomenclatura 
anterior e se inscreveram indevidamente, poderão anular sua inscrição e escolher 
outro cargo ou permanecer inscrito neste, desde que possua habilitação necessária 
para o respectivo cargo no momento de sua contratação. 
 

SEGUNDO 
 
Fica incluído no cabeçalho do edital de Concurso Público nº 001/2019, os seguintes dizeres “EDITAL 
DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019”. 
 

TERCEIRO 
 
Fica alterado a carga horária de 20 horas semanais para 40 horas semanais para o cargo de 
EDUCADOR SOCIAL no ANEXO I do edital de Concurso Público nº 001/2019, que erroneamente fora 
descrita como sendo 20 horas semanais. Conforme a Lei Complementar nº 014 do Município de 
Ipuaçu, de 14 de junho de 2015 (que dispõe sobre o plano de carreira e outros) prevê em seu ANEXO 
I que a carga horária para o cargo de EDUCADOR SOCIAL é de 40 horas semanais. 
 

QUARTO 
 

Fica alterado na descrição da escolaridade e/ou outros requisitos exigidos para o cargo na posse, 
referente ao cargo “14. Professor II –Ensino fundamental series finais (LICENCIATURA EM 
GEOGRAFIA)” do ANEXO I, passa a vigorar com a seguinte descrição: 
 

Formação em nível superior de graduação, de licenciatura plena, em geografia ou 
correspondente à áreas de conhecimento específicas do currículo, com 
complementação pedagógica, conforme o caso, nos termos da legislação vigente. 
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As demais informações estabelecidas no Edital de Concurso Público nº 001/2019 permanecem 
inalteradas. 
 
 

Chapecó (SC), 03 de outubro de 2019. 
 
 
 

IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria EIRELI 
Carlos Roberto Canei 

Diretor Administrativo 


