
ERRATA Nº.001/2022

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE

ARQUITETO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AMBIENTAL E GEÓGRAFO

EDITAL Nº 034/2022 

A  Comissão  do  Processo  Seletivo  para  contratação  temporária  de  ARQUITETO,

ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AMBIENTAL E GEÓGRAFO, com carga horária de 40 horas

semanais,  nomeada  através  da  portaria  n.º  0083/2022,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e

considerando a Lei Complementar Municipal n.º 016/2007, de 03 de dezembro de 2007, torna pública a

presente ERRATA, conforme segue:

Onde   se lê  :  

3.1 - As inscrições estarão abertas conforme especificado abaixo:

Data: a partir de 13 de junho até 21 de junho de 2022, conforme cronograma (anexo II), somente via

processo digital através do link: < https://itapoa.atende.net/?pg=autoatendimento >.

Leia-se:

3.1 - As inscrições estarão abertas conforme especificado abaixo: 

Data: a partir de  13 de junho até 30 de junho de    2022  , conforme cronograma (anexo II),

somente  via  processo  digital  através  do  link:  < https://itapoa.atende.net/?

pg=autoatendimento     >.

Onde   se lê  :  

7.1 - A classificação parcial  será publicada no site da prefeitura <  www.itapoa.sc.gov.br > até dia

01/07/2022, conforme cronograma (Anexo II).

Leia-se:

7.1 - A classificação parcial será publicada no site da prefeitura <  www.itapoa.sc.gov.br >

até dia 13/07/2022, conforme cronograma (Anexo II).
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Onde   se lê  :  

8.1 - A interposição do recurso estará autorizada entre a data de publicação da classificação parcial até

o dia 06/07/2022, somente via processo digital através do link:

< https://itapoa.atende.net/?pg=autoatendimento     >

Leia-se:

8.1 - A interposição do recurso estará autorizada entre a data de publicação da classificação

parcial até o dia 17/07/2022, somente via processo digital através do link:

<   https://itapoa.atende.net/?pg=autoatendimento     >

Onde   se lê  :  

8.4 - A classificação final  será publicada no site da prefeitura <  www.itapoa.sc.gov.br > até o dia

13/07/2022.

Leia-se:

8.4 - A classificação final será publicada no site da prefeitura < www.itapoa.sc.gov.br > até o

dia 25/07/2022.

Onde   se lê  :  

Cronograma

Prazo para inscrições 21/06/2022

Lista de classificação parcial e de inscrições indeferidas 01/07/2022

Prazo para recurso quanto à classificação parcial e ao indeferimento 
de inscrição

06/07/2022

Lista de classificação definitiva e análise dos recursos 13/07/2022
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Leia-se:

Cronograma

Prazo para inscrições 30/06/2022

Lista de classificação parcial e de inscrições indeferidas 13/07/2022

Prazo para recurso quanto à classificação parcial e ao 
indeferimento de inscrição

17/07/2022

Lista de classificação definitiva e análise dos recursos 25/07/2022

Itapoá, 15 de junho de 2022

MARIANA CORTES DE LIMA

Presidente da Comissão

RODRIGO FELIPE QUINTANA

Secretário da Comissão

REINILDA FIORESE

Membro
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