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                  MUNICÍPIO DE LAGES – SC 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL N o 004/2021 

ERRATA 03 

                                                    

A Comissão Especial do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria n.º 247/2021, torna pública a Errata 03 ao 

Edital e seus anexos. 

 

Edital de abertura 

Onde se Lê: 

 

1.2. A realização do certame seguirá as datas e prazos previstos de acordo com o seguinte cronograma: 

 

Leia-se: 

 

21.2. A realização do certame seguirá as datas e prazos previstos de acordo com o seguinte cronograma: 

 

Permanecem inalterados os demais itens.  

Comissão Processo Seletivo Município de Lages 

Portaria n° 247/2021 

Evento Data  

Inscrições exclusivamente pela internet (on-line) no período de 24/05 a 24/06 

Solicitação de Isenção do valor de inscrição 24/05 a 02/06 

Divulgação dos pedidos de isenção 15/06 

Recursos contra o indeferimento do pedido de isenção 16 e 17/06 

Prazo para envio de envelope com títulos ao IBAM 24/05 a 24/06 

Prazo final para pagamento da inscrição  24/06 

Listagem dos inscritos: divulgação das inscrições por função 30/06 

Divulgação dos locais de prova  25/07 

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS  29/08 

Gabarito Preliminar divulgação no site www.ibam-concursos.org.br 30/08 

Recursos contra as questões e gabarito preliminar  31/08 e 01/09 

Gabarito Definitivo www.ibam-concursos.org.br 17/09 

Classificação Preliminar  17/09 

Recursos contra pontuação  20 e 21/09 

Publicação do Edital de convocação dos declarados deficientes para avaliação da 

compatibilidade da deficiência com a função 
22/09 

Avaliação da deficiência e da compatibilidade dos declarados deficientes 29/09 

Recursos contra avaliação dos declarados deficientes 30/09 e 01/10 

Classificação Final  08/10/2021 

Evento Data  

(...)   

Recursos contra pontuação  20 e 21/09 

Publicação do Edital de convocação dos declarados deficientes para avaliação da 

compatibilidade da deficiência com a função 
20/09 

Avaliação da deficiência e da compatibilidade dos declarados deficientes 25/09 

Recursos contra avaliação dos declarados deficientes 27 e 28/09 

(...)  

http://www.ibam-concursos.org.br/
http://www.ibam-concursos.org.br/

