
 MUNICÍPIO DE PENHA/SC 
PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 02/2022 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL DE ABERTURA  

 
O Prefeito do Município de Penha, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação 
vigente, torna público o EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 do Processo Seletivo nº 02/2022, conforme segue: 
 
 
NO CAPÍTULO 11. DA NOMEAÇÃO 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
11.3. A nomeação dos candidatos que vierem a ser contratados por tempo indeterminado no Município de Penha será regida 
pela legislação municipal específica, com base na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT/ legislação vigente. 
11.4. A convocação será realizada por meio de divulgação no endereço eletrônico https://penha.atende.net/cidadao e Diário 
Oficial dos Municípios, devendo o candidato apresentar-se à Prefeitura do Município de Penha, no prazo solicitado. 

11.5. Os candidatos, no ato da contratação, deverão apresentar os originais e cópia simples dos documentos discriminados a 
seguir: Carteira de Trabalho e Previdência Social (as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem 
como da folha de qualificação civil; Certidão de Nascimento (quando solteiro) ou Casamento (quando casado); Título de Eleitor; 
Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, 
quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando 
não haver feito o cadastro; Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da data da 
apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo emprego público; Comprovante do Registro e de regularidade junto 
ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), se exigido pelo emprego público; Certidão de Nascimento dos 
filhos menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; Certidão expedida pelo órgão 
competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público; 
Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; e outras declarações necessárias a critério do Município de 
Penha. 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
11.8. O não comparecimento na data da convocação passará a sua vez para o próximo candidato classificado. Em caso de renúncia, 
o renunciante assumirá o último lugar da lista de classificados desde que formalizado via protocolo através do endereço eletrônico 
https://penha.atende.net. 
 
 
 
NO CAPÍTULO 12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
12.8. O candidato se obriga a manter atualizados os dados pessoais perante o INDEPAC, situado à Avenida Senador Casemiro da 
Rocha, 609 – sala 92 – Condomínio Vancouver – Bairro Mirandópolis - São Paulo/SP, CEP 04047-001, até a data de publicação da 
homologação dos resultados e após esta data, junto à Prefeitura do Município de Penha, situada à Avenida Nereu Ramos, Nº 
190, centro - Penha/SC, CEP: 88.385-000, aos cuidados do Departamento de Recursos Humanos, pessoalmente (munido de 
documento de identificação original com foto) ou através de correspondência com aviso de recebimento. 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
12.17. A realização do Processo Seletivo será feita sob exclusiva responsabilidade do INDEPAC, não havendo o envolvimento na 
realização e avaliação de suas etapas, do Departamento de Recursos Humanos do Município de Penha. 
 
 
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Abertura do Processo Seletivo nº 02/2022 do Município de Penha/SC. 
 
 
Penha, 23 de agosto de 2022. 
 

 
Aquiles José Schneider da Costa 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENHA/SC 
 


