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RETIFICAÇÃO Nº 001 
 
 
O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA – SC torna público, em razão da decisão proferida nos 
autos da Ação Civil Pública nº 50222916820218240020, a retificação do Edital de 
CONCURSO PÚBLICO Nº 020/2021, de 06 de outubro de 2021, que passa assim a ser 
tratado: 
 
1. DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL – CARGO: PROFESSOR III – ÁREA DE 
ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO FÍSICA: 

 
No item 9 do Anexo III do Edital, onde se lê: 

 

CARGOS ÁREA DE ATUAÇÃO 
NÍVEL 

ESCOLARIDADE 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL* 

PROFESSOR III EDUCAÇÃO FÍSICA SUPERIOR 
Diploma de Licenciatura Plena em 
Educação Física. 

 
Leia-se: 
 

CARGOS ÁREA DE ATUAÇÃO 
NÍVEL 

ESCOLARIDADE 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL* 

PROFESSOR III EDUCAÇÃO FÍSICA SUPERIOR 

Diploma de Licenciatura Plena em 
Educação Física e Registro Profissional 
no Conselho Regional de Educação 
Física (CREF). 

 
2. DO CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES E A REABERTURA DE PRAZO 
PARA NOVAS INSCRIÇÕES – CARGO: PROFESSOR III – ÁREA DE ATUAÇÃO: 
EDUCAÇÃO FÍSICA: 

 
Fica permitido o pedido de desistência (cancelamento) bem como a 

realização de novas inscrições, pelo período de 10 (dez) dias, exclusivamente, no Cargo 
de Professor III – Área de Atuação: Educação Física, conforme estabelecido no novo 
cronograma a seguir detalhado. 

 
3. DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 

 
Fica prorrogado a data limite para pagamento da taxa de inscrição, 

definida no Anexo I, para o dia 29.11.2021, conforme estabelecido no novo cronograma a 
seguir detalhado. 
 
4. DO CRONOGRAMA:  
 

No Anexo I – Cronograma, onde se lê: 
 

22.10.2021 Data limite para pagamento da taxa de inscrição. 
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25.10.2021 

Publicação das relações preliminares: 
 Inscrições deferidas; 
 Candidatos que concorrem as vagas reservadas para Pessoas com 

Deficiência - PcD; 
 Candidatos que terão atendimento especial para realização da prova 

escrita; 
 Relação dos candidatos autodeclarados negros ou pardos. 
 Inscrições indeferidas com respectivos fundamentos; 

26.10.2021 
Data para interposição de recursos concernente as inscrições indeferidas, as 
vagas reservadas e de atendimento especial. 

27.10.2021 

Publicação: 
 Extrato do resultado recursos administrativos interpostos; 
 Homologação das inscrições e divulgação do horário e local para 

realização da avaliação escrita objetiva. 

31.10.2021 
 

APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA  
 

01.11.2021 
Divulgação do gabarito preliminar e do caderno da avaliação escrita objetiva 
aplicado (diretamente na área do candidato). 

02.11.2021 a 
04.11.2021 

Período para interposição de recursos administrativos concernente às provas 
objetivas e ao gabarito preliminar da avaliação escrita objetiva (diretamente na 
área do candidato). 

24.11.2021 

Publicações: 
 Extrato do resultado dos recursos administrativos interpostos (se 

houver); 
 Resultado preliminar da avaliação escrita objetiva. 
 Resultado preliminar da avaliação de títulos. 

25.11.2021 a 
26.11.2021 

Período para interposição de recursos concernente ao resultado preliminar da 
avaliação escrita objetiva e da avaliação de títulos (diretamente na área do 
candidato). 

01.12.2021 
Publicação: 
 Extrato de resultado dos recursos administrativos interpostos (se houver); 
 Resultado definitivo do CONCURSO PÚBLICO; 

 
Leia-se:  
 

29.11.2021 Data limite para pagamento da taxa de inscrição. 

16.11.2021 a 
26.11.2021 

Período para: 
 Solicitação de cancelamento das inscrições e solicitação de reembolso 
do valor pago a título de taxa de inscrição – Cargo: Professor III – Área de 
Atuação: Educação Física (diretamente na área do candidato);  
 Inscrição pela Internet – Cargo: Professor III – Área de Atuação: 
Educação Física; 
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 Emissão do boleto bancário; 
 Recebimento dos requerimentos e envio dos documentos 
comprobatórios para Pessoa com Deficiência – PcD - Cargo: Professor III – 
Área de Atuação: Educação Física; 
 Recebimento dos requerimentos e envio dos documentos 
comprobatórios para atendimento de necessidade especial - Cargo: Professor 
III – Área de Atuação: Educação Física; 
 Recebimento dos requerimentos e da autodeclaração dos candidatos 
negros - Cargo: Professor III – Área de Atuação: Educação Física; 
 Protocolo dos documentos comprobatórios para avaliação de 
títulos (diretamente na área do candidato) Cargo: Professor III – Área de 
Atuação: Educação Física. 

29.11.2021 
Data limite para pagamento da taxa de inscrição - Cargo: Professor III – Área 
de Atuação: Educação Física. 

30.11.2021 

Publicação das relações preliminares: 
 Inscrições deferidas; 
 Candidatos que concorrem as vagas reservadas para Pessoas com 

Deficiência - PcD; 
 Candidatos que terão atendimento especial para realização da prova 

escrita; 
 Relação dos candidatos autodeclarados negros ou pardos. 
 Inscrições indeferidas com respectivos fundamentos; 

01.12.2021 
Data para interposição de recursos concernente as inscrições indeferidas, as 
vagas reservadas e de atendimento especial. 

02.12.2021 

Publicação: 
 Extrato do resultado recursos administrativos interpostos; 
 Homologação das inscrições e divulgação do horário e local para 

realização da avaliação escrita objetiva. 

05.12.2021 
 

APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA  
 

06.12.2021 
Divulgação do gabarito preliminar e do caderno da avaliação escrita objetiva 
aplicado (diretamente na área do candidato). 

07.12.2021 a 
08.12.2021 

Período para interposição de recursos administrativos concernente às provas 
objetivas e ao gabarito preliminar da avaliação escrita objetiva (diretamente na 
área do candidato). 

21.12.2021 

Publicações: 
 Extrato do resultado dos recursos administrativos interpostos (se 

houver); 
 Resultado preliminar da avaliação escrita objetiva. 
 Resultado preliminar da avaliação de títulos. 

22.12.2021 a 
23.12.2021 

Período para interposição de recursos concernente ao resultado preliminar da 
avaliação escrita objetiva e da avaliação de títulos (diretamente na área do 
candidato). 
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28.12.2021 
Publicação: 
 Extrato de resultado dos recursos administrativos interpostos (se houver); 
 Resultado definitivo do CONCURSO PÚBLICO; 

 
Criciúma – SC, 16 de novembro de 2021. 

 
 

CLÉSIO SALVARO VALMIR DAGOSTIM 
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Educação 

 
 
 


