
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES - SC  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 001/2021 

 

RETIFICAÇÃO Nº 01/2021 

 

A Prefeitura municipal de Vitor Meireles, retifica o presente edital de processo seletivo para atender a 
legislação atual para a profissão de Professor de Educação Física, sendo que a Profissão de Educação 
Física é regulamentada pela Lei Federal nº 9.696/1998, onde em seu artigo 1º: "o exercício das 
atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos 
profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física", ou seja, para 
atuação na área não basta somente a formação acadêmica, sendo também necessário o respectivo 
registro junto ao órgão fiscalizador, o CREF3/SC, no caso do Estado de Santa Catarina, onde não se aplica 
a possibilidade de seleção de Professor de Educação Física Não Habilitado. 

 

Onde se lê: 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 As inscrições estarão abertas no período de 10.09.2021 à 10.10.2021, somente via 
internet, através do endereço eletrônico:https://consultec.listaeditais.com.br 

 

Leia-se: 

3.1 As inscrições estarão abertas no período de 10.09.2021 à 17.10.2021, somente via 
internet, através do endereço eletrônico:https://consultec.listaeditais.com.br 
 

Onde se lê: 

1.1 DO VALOR E ROTINAS DA INSCRIÇÃO 

 
Será cobrada para validar a inscrição uma taxa, que deverá ser recolhida em favor do Município de 

Vitor Meireles, através de boleto bancário emitido pelo município e enviado ao e-mail 

do candidato para pagamento até o dia 11/10/2021, no seguinte valor: 

Leia-se: 

1.1 . DO VALOR E ROTINAS DA INSCRIÇÃO 

 
Será cobrada para validar a inscrição uma taxa, que deverá ser recolhida em favor do Município de 

Vitor Meireles, através de boleto bancário emitido pelo município e enviado ao e-mail 

do candidato para pagamento até o dia 18/10/2021, no seguinte valor: 

 

Onde se lê: 

 

ANEXO I 

QUADRO DE CARGOS E HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA 
 

CARGO HABILITAÇÃO MÍNIMA SALÁRIO INICIAL R$ 



 
 
 

Professor 
EducaçãoFísica 

 
 
 
de 

HABILITADO - Portador de certificado de 
conclusão de curso superior com 
licenciatura em Educação Física. 

 
NÃO HABILITADO - Certidão de 
frequência do Curso de Graduação em 
Licenciatura em Educação Física. 

 
 

Proporcional ao Vencimento na 
época da contratação de acordo com 

o Plano de Cargos do Magistério 
Municipal 

 

Leia-se: 

 ANEXO I 
QUADRO DE CARGOS E HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA 

 

CARGO HABILITAÇÃO MÍNIMA SALÁRIO INICIAL R$ 

 
 
 

Professor 
Educação Física 

 
 
 
de 

Portador de certificado de conclusão de 
curso superior com licenciatura em 
Educação Física, e respectivo registro no 
órgão fiscalizador da profissão,  
CREF3/SC 

 
 

Proporcional ao Vencimento na 
época da contratação de acordo com 

o Plano de Cargos do Magistério 
Municipal 

 

Obs.: A exigência na habilitação mínima é aplicada somente no momento da contratação do (a) profissional 

de Educação física. 

 

Onde se lê: 

                                                      Anexo VII 
                                                  CRONOGRAMA 

DATA ATO 

09/09/2021 Publicação do Edital de Abertura de Inscrições 

10/09/2021 Prazo para impugnações do Edital de Abertura de Inscrições 

10/09/2021 a 10/10/2021 Período de Inscrições 

10/09/2021 a 20/09/2021 Período para solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição 

21/09/2021 Divulgação da lista de isentos da taxa 

22/09/2021 Prazo de recurso contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa 
23/09/2021 Homologação da lista de isentos da taxa de inscrição 

11/10/2021 Último dia para o pagamento do boleto 

12/10/2021 Publicação do rol de inscritos 

13/10/2021 Prazo para recursos da lista de inscrição 

14/10/2021 Homologação das Inscrições 

17/10/2021 Realização da Prova Escrita Entrega dos Títulos 

18/10/2021 Divulgação do Gabarito da Prova Escrita 

19/10/2021 Prazo para recursos da formulação das questões e da discordância 
com o gabarito da prova escrita 

25/10/2021 Publicação do Gabarito Definitivo, Notas da prova escrita, prova de 
títulos e a respectiva classificação provisória 

26/10/2021 Prazo para recursos da nota da prova escrita, prova de títulos e 
classificação provisória 

28/10/2021 Homologação do resultado final 

 



Leia-se: 

                                                      Anexo VII 
                                                  CRONOGRAMA 

DATA ATO 

09/09/2021 Publicação do Edital de Abertura de Inscrições 

10/09/2021 Prazo para impugnações do Edital de Abertura de Inscrições 

10/09/2021 a 17/10/2021 Período de Inscrições 

10/09/2021 a 20/09/2021 Período para solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição 

21/09/2021 Divulgação da lista de isentos da taxa 

22/09/2021 Prazo de recurso contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa 
23/09/2021 Homologação da lista de isentos da taxa de inscrição 

18/10/2021 Último dia para o pagamento do boleto 

19/10/2021 Publicação do rol de inscritos 

20/10/2021 Prazo para recursos da lista de inscrição 

21/10/2021 Homologação das Inscrições 

24/10/2021 Realização da Prova Escrita  Entrega dos Títulos 

25/10/2021 Divulgação do Gabarito da Prova Escrita 

26/10/2021 Prazo para recursos da formulação das questões e da discordância 
com o gabarito da prova escrita 

28/10/2021 Publicação do Gabarito Definitivo, Notas da prova escrita, prova de 
títulos e a respectiva classificação provisória 

29/10/2021 Prazo para recursos da nota da prova escrita, prova de títulos e 
classificação provisória 

01/11/2021 Homologação do resultado final 

 

 Os demais itens ficam inalterados. 

Para os Candidatos inscritos ao cargo de Professor de Educação Física Não Habilitados, as inscrições ficam válidas 

para o cargo de Professor de Educação Física Habilitados, tendo em vista que o processo tem validade de 1 ano, 

sendo opcional ao candidato manter a inscrição ou solicitar o seu cancelamento com a devolução do valor da taxa 

de inscrição. O cancelamento da inscrição deverá ser efetuado pelo site das inscrições utilizando o formulário de 

recursos: 

* Fica cancelada a lista de inscritos (as) publicada no dia 13/10/2021  

 

Vitor Meireles, 14 de outubro de 2021.



 


