
 

 
 

RETIFICAÇÃO N.º 01/2021 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 

 

EDITAL N.º 02/2021 

 

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

prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade e mediante as 

demais condições estipuladas no Edital do Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 02/2021 promovido pelo 

município de Sarandi – PR, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o que segue: 

 

I RETIFICAR o item 2: 

       2 PREVISÃO DE CRONOGRAMA 

 

FASE PERÍODO 

Período das inscrições  16/11/2021 a 30/11/2021 

Taxa de inscrição Não há taxa de inscrição 

Publicação da homologação das inscrições e  classificação 

provisória 
08/12/2021 

Prazo para envio de recursos 09/12/2021 a 13/12/2021 

Prazo para envio de documentos para 

comprovação de Títulos e pontuação conforme 

tabela 8.6.1*   

09/12/2021 a 13/12/2021 

Classificação final e homologação 20/12/2021 

* Os Títulos a serem enviados devem ser os mesmos relacionados na Ficha de Inscrição. 

 

2.1  OS CANDIDATOS QUE TIVEREM AS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS, DEVERÃO:  

2.1.1 Anexar cópia legível, digitalizada, salva em um único arquivo em formato PDF dos Títulos, conforme 

tabela 8.6.1 relacionados na Ficha de Inscrição e enviar no 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 23h59min do dia 13/12/2021. 

2.1.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato anexar e enviar os títulos relacionados na Ficha de 

Inscrição no site. 

 

 

II RETIFICAR o item 9 da classificação – incluir:  

9.7 A nota mínima para classificação, é zero, pois o referido PSS consistirá em análise de títulos de 

escolaridade, aperfeiçoamento profissional e tempo de serviço. 

 

 

 

https://forms.gle/dbwCSzw2SA9Xaum69
http://www.sarandi.pr.gov.br/web/index.php/secretarias/educacao/pss


 

 

 

 

 

 

III RETIFICAR o subitem 11.2 - incluir: 

 

m) Diploma e /ou Certificado devidamente registrado de conclusão de curso de Doutorado na área (com carga 

horária mínima de 360 horas), conforme relacionados na Ficha de Inscrição; 

 n) Diploma e /ou Certificado devidamente registrado de conclusão de curso de Mestrado na área (com carga 

horária mínima de 360 horas), conforme relacionados na Ficha de Inscrição; 

o) Diploma e /ou Certificado devidamente registrado de conclusão de curso de Pós-graduação ou 

Especialização na área (com carga horária mínima de 360 horas), conforme relacionados na Ficha de 

Inscrição; 

p) Certificado ou atestado de curso de capacitação/aperfeiçoamento na área da educação (cursos com no 

mínimo 20 horas de duração cada) realizados nos últimos três anos, conforme relacionados na Ficha de 

Inscrição;  

q) Declaração de tempo de serviço prestado na função de docência e atividades correlatas, conforme 

relacionados na Ficha de Inscrição. 

 

IV RETIFICAR o item 13 – incluir: 

13.15 O Edital nº 02/2021 terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação do edital 

da classificação final e homologação. 

 

 

 

 

Sarandi, 17 de novembro de 2021. 

 

 

 
Walter Volpato 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


