PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS – SC
PROCESSO SELETIVO
EDITAL No 02/2021 – ERRATA 01
A Comissão do Processo Seletivo torna publica a Errata 01 ao Edital.
Edital de Abertura
Inclua-se:
(...)
5.6. Prova Prática
5.6.1. Os candidatos aprovados nas provas escritas para os cargos de Professor Intérprete de Libras
e Motorista (Transporte Escolar) serão convocados para a prova prática, que terá caráter eliminatório
e classificatório e será realizada em data e local a ser divulgado em edital próprio.
5.6.2. A prova prática para o cargo de Professor Intérprete de Libras consistirá em traduzir texto em
Língua Portuguesa para Libras e interpretar vídeo em Libras traduzindo oralmente para Língua
Portuguesa.
5.6.3. A prova prática para o cargo de Motorista será realizada com um ônibus escolar e consistirá
na operação e manobras com o ônibus.
5.6.4. Os critérios de avaliação que irão compor a prova terão como base os Conhecimentos TécnicoProfissionais dos cargos e serão detalhados em Edital de Convocação que será publicado após a
publicação da classificação parcial, com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência.
5.6.5. A pontuação da prova prática será somada a pontuação final da prova objetiva destes
cargos e a classificação será reprocessada a partir dessa somatória.
5.6.6. A prova prática será avaliada por uma junta de profissionais da área e o resultado divulgado no
site do IBAM (www.ibam-concursos.org.br), num prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após o
encerramento da mesma.
(...)

Onde se Lê:
6. CONTAGEM DE PONTOS
6.1. A contagem de pontos será obtida pela soma dos pontos atribuídos nos três núcleos da prova
objetiva, sendo adicionados a esse valor os pontos obtidos com os títulos, quando houver.
Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras/SC, 30 de outubro de 2021.

Leia-se:
6. CONTAGEM DE PONTOS
6.1. A contagem de pontos será obtida pela soma dos pontos atribuídos nos três núcleos da prova
objetiva, sendo adicionados a esse valor os pontos obtidos com os títulos, quando houver e os pontos
da prova prática para os cargos de Professor Intérprete de Libras e Motorista.
Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras/SC, 30 de setembro de 2021.

Anexo I
Onde se Lê:
CÓDIGO
77

CARGO
Monitor em Educação

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)
Diploma de conclusão do curso de Magistério ou histórico escolar e
comprovante de matrícula e frequência do 5º semestre em diante no
curso de graduação em Pedagogia

Leia-se:
CÓDIGO
77

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

CARGO
Monitor em Educação

Diploma de conclusão do Ensino Médio.

Permanecem inalterados os demais itens.

Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras/SC, 04 de outubro de 2021.
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