EDITAL SEDUC Nº 01/2019
PROCESSO SELETIVO

ATO DE RETIFICAÇÃO 001
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, no uso de suas atribuições legais torna
pública a retificação do Edital 01/2019, que se refere ao processo seletivo de pessoal para
contratação temporária visando atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos
do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, para o ano letivo de 2020:
1. Altera-se o cronograma do processo seletivo passando a viger conforme quadro disposto nesse
ato:

DATA

ATO

01/11/2019

Publicação do Edital

01/11/2019 a 21/11/2019

Período de Inscrições

01/11/2019 a 21/11/2019

Entrega de títulos de escolaridade

01/11/2019 a 21/11/2019

Requerimento de condições especiais

14/11/2019 a 18/11/2019

Requerimento de isenção da taxa de inscrição

19/11/2019

Resultado dos pedidos de requerimento de isenção da taxa de
inscrição

20/11/2019

Recurso: indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de
inscrição

21/11/2019

Respostas aos recursos: indeferimento dos requerimentos de
isenção da taxa de inscrição

28/11/2019

Resultado dos pedidos de requerimento de condições especiais

29/11/2019

Recurso: indeferimento dos requerimentos de condições especiais

04/12/2019

Respostas aos recursos: indeferimento dos requerimentos de
condições especiais

28/11/2019

Homologação das inscrições

29/11/2019

Recurso: indeferimento dos requerimentos de inscrição

04/12/2019

Respostas aos recursos indeferimento dos requerimentos

04/12/2019

Publicação dos locais de prova
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08/12/2019

Prova Objetiva

08/12/2019

Publicação do gabarito preliminar

09/12/2019

Recurso: gabarito preliminar

20/12/2019

Respostas aos recursos gabarito preliminar

20/12/2019

Resultado final - prova objetiva e prova de títulos (Preliminar)

21/12/2019

Recurso: Resultado final (Preliminar)

09/01/2020

Resposta aos recursos: Resultado final (preliminar)

09/01/2020

Republicação do resultado final (pós-recursos)

09/01/2020

Homologação do Processo Seletivo Simplificado

2. Incluem-se os subitens 2.2.13 a 2.2.13.4
2.2.13 Não serão aceitos pedidos de isenção de taxa de inscrição, exceto para os candidatos
amparados pelas Leis Ordinárias nº. 10.567/1997 e nº. 17.457/2018 do Estado de Santa Catarina e
Lei n°. 1.317/2009 do Município de Laguna (doadores de sangue e de medula óssea);
2.2.13.1 O candidato deverá requerer a isenção por meio da área do candidato na opção “solicitar
isenção” no endereço eletrônico https://unesc.selecao.net.br/, até o dia 17 de novembro de 2019, à
Comissão de Processo Seletivo.
2.2.13.2 O candidato deverá enviar via upload, para fim de comprovação da condição de doador de
sangue, comprovante emitido por entidade oficial ou credenciada pela União, Estado ou Município
que deverá discriminar o número e a data em que foram realizadas as doações, não podendo ser
inferior a 03 (três) vezes nos últimos 12 (doze) meses, considerando a data de publicação deste e
para fim de comprovação da condição de doador de medula óssea a carteira com o número de
inscrição junto ao REDOME.
2.2.13.3 O resultado dos pedidos de isenção estará disponível na “Área do candidato” no endereço
eletrônico https://unesc.selecao.net.br/.
2.2.13.4 Caso a documentação comprobatória esteja incompleta ou irregular a isenção do
pagamento da taxa de inscrição do candidato será indeferida, cabendo a ele realizar o pagamento da
taxa durante o período de inscrição, sob pena de seu indeferimento.
13. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n. 01/2019.
Laguna /SC, 12 de novembro de 2019.

Janaina Preve Costa
Secretária de Educação e Esportes
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