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EDITAL DE CONCURSO Nº 002/2022 
REALIZAÇÃO: CONCURSOS SS1 

 
IBANEIS LEMBECK, Prefeito Municipal de São Ludgero, por meio da Secretaria de Administração, 

Finanças e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei 
Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue: 

 
1. Fica RETIFICADO o item 1.1.3. Tabela de Cargos, especificamente o valor do vencimento para o cargo de 
Motorista, que passa a ser como segue: 
 
1.1.3 – Tabela de Cargos: 

Cargos Vagas 
Legais 

Escolaridade e/ou outros requisitos 
exigidos para o cargo na posse 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Fevereiro/2022 

R$ 

Valor de 
inscrição 

R$ 

Auxiliar de Serviços Gerais I - 
Feminino 

(1)
 

03 + CR 
4ª Série do Ensino Fundamental ou saber 
ler e escrever. 

40 horas 1.380,75 + 
Prêmio Assiduidade 

75,00 

Auxiliar de Serviços Gerais II - 
Masculino 

(2)
 

06 + CR 
4ª Série do Ensino Fundamental ou saber 
ler e escrever. 

40 horas 1.380,75 + 
Prêmio Assiduidade 

75,00 

Auxiliar Técnico Administrativo 01 + CR Ensino Médio completo. 40 horas 2.494,06 + 
Prêmio Assiduidade 

100,00 

Motorista 
03 + CR 

4ª Série do Ensino Fundamental ou saber 
ler e escrever e CNH categoria “D”.

(3)
 

40 horas 2.052,74 + 
Prêmio Assiduidade 

75,00 

Operador de Máquina 
03 + CR 

4ª Série do Ensino Fundamental ou saber 
ler e escrever e CNH categoria “C”.

(3)
 

40 horas 2.052,74 + 
Prêmio Assiduidade 

75,00 

CR - Cadastro Reserva 
(1) 

Vaga exclusiva para candidatos do sexo feminino. 
(2) 

Vaga exclusiva para candidatos do sexo masculino. 
(3) 

Para os cargos de MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINA, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação conforme 
exigência do cargo, por ocasião da posse. Na realização da Prova Prática o candidato deverá apresentar habilitação – CNH válida e 
compatível com o veículo ou equipamento a ser utilizado na realização dos testes. (Não serão aceitos protocolos ou encaminhamentos da 
mesma, nem Permissão para Dirigir).   

 
2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: O andamento do certame dar-se-á de acordo com o cronograma, abaixo 
disposto: 
 
Data - 2022 Evento 

15/03 a 15/04 Período de inscrições e envio de documentos para Pessoas com Deficiência via site 

15/03 a 22/03 Pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição e envio da documentação via site 

29/03 Divulgação do resultado do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição 

30 e 31/03 Período para interposição de recursos dos pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição 

05/04 Divulgação do resultado dos recursos 

19/04 Último dia para pagamento da inscrição 

26/04 Divulgação da homologação das inscrições e local da Prova Objetiva 

27 e 28/04 Período para interposição de recursos das inscrições 

02/05 Divulgação do resultado dos recursos das inscrições 

15/05 Prova Objetiva, Prova Prática e Teste de Aptidão Física - TAF 

16/05 Divulgação do Gabarito Preliminar 

17 e 18/05 Período para interposição de recursos do Gabarito Preliminar 
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25/05 Divulgação do Gabarito Oficial, Resultado da Prova Objetiva, Prova Prática e TAF  

26 e 27/05 Período para interposição de recursos do Resultado da Prova Objetiva, Prova Prática e TAF  

01/06 Divulgação do resultado dos recursos e Classificação Final Preliminar 

02 e 03/06 Período para interposição de recursos da Classificação Final Preliminar 

10/06 Divulgação do resultado dos recursos e Homologação Final  
 

2.1. Este cronograma tem caráter orientador, podendo sofrer alteração em função da necessidade de ajustes 
operacionais, a critério do Município de São Ludgero em acordo com a Concursos SS1. 
 
2.2. Conforme o número de candidatos inscritos, a Prova Prática e o Teste de Aptidão Física poderão ser 
aplicados na mesma data da Prova Objetiva ou em outra data a ser informada por Edital. 

 
3. DA INSCRIÇÃO: 
 
3.1. A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação pelo candidato, das 
condições estabelecidas neste Edital. Todos os interessados em participar desse Concurso Público deverão, 
obrigatoriamente, antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, realizar a leitura integral deste edital e 
seus anexos, sendo responsabilidade do candidato conhecer a regra editalícia. 
 
3.2. Os candidatos deverão inscrever-se somente em um cargo, tendo em vista a possibilidade de realização das 
provas para todos os cargos na mesma data e horário.  
 
3.3. As inscrições serão somente pela Internet. 
 
3.4. PERÍODO: 15/03/2022 a 15/04/2022. 
 
3.5. DA INSCRIÇÃO: 
 
3.5.1. As inscrições via Internet poderão ser realizadas a partir das 9h do dia 15 de março de 2022 até às 
23h59min, do dia 15 de abril de 2022, pelo site www.concursosss1.com.br. 
 
3.5.2. A Concursos SS1 não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos de linha, ou outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
 
3.5.3. Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o documento para o 
pagamento da inscrição. Este será o seu registro provisório de inscrição. 
 
3.5.3.1. O boleto gerado para este Concurso Público será da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de evitar 
o pagamento de boletos fraudados, o candidato deve verificar o código do banco, constante no código de 
barras, bem como o banco. 
 
3.5.3.2. Será de responsabilidade do candidato verificar as informações do boleto bancário, bem como 
certificar-se, no ato do pagamento, que o seu boleto foi pago corretamente.  

http://www.concursosss1.com.br/
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3.5.4. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou terminal de 
autoatendimento, até o dia 19 de abril de 2022, com o boleto bancário impresso. O boleto bancário gerado no 
momento da inscrição deve ser pago somente após 24 horas da sua emissão. NÃO será aceito pagamento por 
meio de agendamento, banco postal, cheque, depósito ou transferência entre contas. 
 
3.5.5. A Concursos SS1, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior 
ao dia 19 de abril de 2022. As solicitações de inscrições realizadas com pagamento após esta data não serão 
acatadas. 
 
3.5.6. O candidato terá sua inscrição homologada somente após o recebimento, pela empresa Concursos SS1, 
através do banco, da confirmação do pagamento de sua inscrição, no valor estipulado neste Edital. Como todo 
o procedimento é realizado por via eletrônica, o candidato NÃO deve remeter a Concursos SS1 cópia de sua 
documentação, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados no ato de inscrição, sob as 
penas da lei.  
 
3.5.7. Os candidatos que fizerem sua inscrição, interessados nas vagas para pessoas com deficiência, deverão 
verificar Capítulo próprio neste Edital, para encaminhamento de documentos necessários. 
 
3.5.8. Caso o Candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador para acesso, no período de 
15/03/2022 a 15/04/2022, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h, nos dias úteis, na Prefeitura de São 
Ludgero sito à Avenida Monsenhor Frederico Tombrock, 1300, Centro Administrativo, Centro, São Ludgero/SC. 
 
3.5.9. Os candidatos interessados e que atenderem as condições estabelecidas na Lei Estadual nº 10.567/1997 
e alterações do Estado de Santa Catarina e da Lei Ordinária nº 1967/2015, do Município de São Ludgero, 
poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição à Concursos SS1, no período de 15/03/2022 a 
22/03/2022, devendo marcar na ficha de inscrição a opção de “SOLICITAR ISENÇÃO” e encaminhar pelo link 
“ENVIO DE DOCUMENTOS DE ISENÇÃO” na página do Concurso Público, site www.concursosss1.com.br, os 
seguintes documentos digitalizados e legíveis: cópia legível de documento de identidade, requerimento de 
isenção de pagamento de taxa de inscrição do Concurso Público como Doador de Sangue e/ou Doador de 
Medula - Anexo III deste Edital, preenchido e assinado pelo candidato e comprovante de doador, conforme 
segue: 

a) Para doadores de sangue: comprovação de pelo menos uma doação de sangue nos últimos 12 meses 
anteriores a data de publicação deste edital, através do envio de documento legível, expedido pela 
entidade coletora, credenciada pela União, Estado ou Município. 
b) Para doadores de medula: comprovante de inscrição no Registro Brasileiro de Doadores de Medula 
Óssea (REDOME) - Carteira do REDOME. 

 
3.5.9.1. Somente serão aceitos os documentos encaminhados no link específico para envio da documentação, nos 
formatos PDF, JPEG e JPG, que estejam legíveis e cujo tamanho não exceda 2MB cada arquivo. O candidato deve 
observar as orientações de envio contidas no próprio link. 
 
3.5.9.2. O não envio de qualquer documento para comprovar a condição de que trata o item 3.5.9 ou o envio 
dos documentos fora dos padrões e forma solicitada, implicará no indeferimento do pedido de isenção.  

http://www.concursosss1.com.br/
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3.5.9.3. O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
será divulgado em 29/03/2022, pelo site www.concursosss1.com.br. 
 
3.5.9.4. Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada. Os candidatos que 
tiverem indeferida sua solicitação de inscrição com isenção da taxa, deverão providenciar o pagamento do 
boleto impresso no momento da inscrição ou solicitar a impressão da 2ª via do boleto de pagamento e 
pagarem até 19/04/2022, para permanecer participando do certame. 
 
3.5.9.5. Não caberá qualquer devolução do valor pago a título de taxa de inscrição ao candidato que solicitou a 
isenção da taxa, e também efetuou o pagamento da taxa de inscrição, ainda que a isenção tenha sido deferida, 
de forma que o pagamento do boleto bancário deve ser feito após a divulgação do resultado das solicitações de 
isenção da taxa de inscrição e/ou após a divulgação do resultado da análise dos recursos. 
  
 

 
 

Município de São Ludgero, 10 de março de 2022. 
 
 

                                 
IBANEIS LEMBECK 
Prefeito Municipal 

 
 
Registre-se e publique-se 
 

http://www.objetivas.com.br/
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