
     

 
 

EDITAL Nº 03/2021 

 

Súmula: Divulga a relação das inscrições deferidas e 

indeferidas referentes ao Processo Seletivo 

Simplificado – PSS, Edital nº 02/2021. 

 

O Prefeito do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais torna 

público para conhecimento dos interessados, a relação das inscrições DEFERIDAS e 

INDEFERIDAS dos candidatos inscritos para o Processo Seletivo Simplificado - PSS, Edital nº 

02/2021 destinado à contratação de PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, por tempo determinado 

para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público do Município, com atuação 

nas etapas iniciais da Educação Básica (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental).  

 

1 – Os candidatos que tiveram suas inscrições DEFERIDAS, cumpriram os requisitos pré-

estabelecidos no Edital nº 02/2021, itens 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.8, subitens 6.8.1, 6.8.2, e item 13.14. 

 

2 – Os candidatos que tiveram suas inscrições INDEFERIDAS, não cumpriram um ou mais 

requisitos pré-estabelecidos no Edital nº 02/2021, itens 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.8, subitens 6.8.1, 6.8.2, 

e item 13.14. 

 

3 – As inscrições deferidas e indeferidas estão dispostas por ORDEM DE INSCRIÇÃO de acordo 

com o CARGO PRETENDIDO (Anexo I). 

 

4 – Os candidatos que tiveram mais de uma inscrição deferida para o mesmo cargo, deverão 

considerar para o envio dos títulos e classificação final somente a primeira inscrição. 

 

5 – Os candidatos que tiveram as inscrições deferidas, deverão anexar cópia legível, digitalizada, 

salva em um único arquivo em formato PDF dos títulos, conforme tabela 8.6.1 do Edital 02/2021 

relacionados na ficha de inscrição e enviar por meio do  link  

https://forms.gle/dbwcszw2sa9xaum69, disponível no endereço eletrônico 

http://www.sarandi.pr.gov.br/web/index.php/secretarias/educacao/pss, no período das 8hs do dia 

09/12/2021 às 23hs59min do dia 13/12/2021. 

 

6 – Considerando a previsão de 05 (cinco) dias úteis para protocolar os recursos, fica alterado o 

prazo de entrega previsto no Edital nº 02/2021, para os dias 09, 10, 13, 14 e 15 de dezembro, das 

8hs às 11hs e das 13hs30 às 16hs, na sede da Secretaria Municipal de Educação – Divisão de 

Recursos Humanos, em envelope lacrado com identificação do candidato, dirigido à Comissão 

Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado – PSS. 

 

 Sarandi, 07 de dezembro de 2021. 

 

 

 

WALTER VOLPATO 

                                                           Prefeito Municipal 
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