
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO MEIRELES - SC  

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 009/2021 RETIFICAÇÃO Nº 01/2021 

A Prefeitura municipal de Braço do Trombudo, RETIFICA o presente Edital de processo 
seletivo, referente ao link de acesso para inscrições e demais rotinas, nos seguintes 
Itens: 

 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 
Onde se lê: 

 
3.1 As inscrições estarão abertas no período de 16/11/2021 à 28/11/2021, somente via 
internet, através do endereço eletrônico: https://consultec.listaeditais.com.br 

 
Leia-se: 

 
3.1 As inscrições estarão abertas no período de 16/11/2021 à 28/11/2021, somente via 

internet, através do endereço eletrônico: https://portal.consultec.selecao.site/ 

 
 
4. DO VALOR E ROTINAS DA INSCRIÇÃO 

 
Onde se lê: 

 
4.1 – As inscrições serão realizadas no período de 16/11/2021 à 28/11/2021 devendo 
ser efetuada via Internet, no endereço eletrônico site: https://consultec.listaeditais.com.br 

Leia-se: 
 
4.1 – As inscrições serão realizadas no período de 16/11/2021 à 28/11/2021 devendo ser 

efetuada via Internet, no endereço eletrônico site: https://portal.consultec.selecao.site/ 

Onde se lê: 
 
4.2 – Para efetivar sua inscrição via internet o candidato deverá seguir os seguintes passos: 

 
a) Acessar via internet, o site: https://consultec.listaeditais.com.br na área PUBLICAÇÕES 
OFICIAL – Concursos Públicos, em Concursos Abertos selecionar o Nº 009/2021 – Processo 
Seletivo, onde terá acesso ao Edital e seus Anexos; 

 

Leia-se: 
 
4.2 – Para efetivar sua inscrição via internet o candidato deverá seguir os seguintes passos: 

 
b) Acessar via internet, o site: https://portal.consultec.selecao.site/ na área 
PUBLICAÇÕES OFICIAL – Concursos Públicos, em Concursos Abertos selecionar o Nº 
009/2021 – Processo Seletivo, onde terá acesso ao Edital e seus Anexos; 
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4.3 - DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
Onde se lê: 

 
4.4.5 - O candidato que necessite solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, para 
se submeter às provas e demais etapas, previstas neste Edital, deverá acessar o site: 
https://consultec.listaeditais.com.br/ solicitar a isenção de taxa no período de 16/11/2021 a 
23/11/2021 e anexar os documentos comprobatórios no site de inscrição; 

 
Leia-se: 

 
4.4.5 - O candidato que necessite solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, para 
se submeter às provas e demais etapas, previstas neste Edital, deverá acessar o site: 
https://portal.consultec.selecao.site/ solicitar a isenção de taxa no período de 16/11/2021 
a 23/11/2021 e anexar os documentos comprobatórios no site de inscrição; 

 
Onde se lê: 

 
4.4.19 - – A comissão avaliará os pedidos de isenção e publicará sua decisão no site 

https://consultec.listaeditais.com.br/ no dia 24 de novembro de 2021; 

Leia-se: 

 
4.4.19 - – A comissão avaliará os pedidos de isenção e publicará sua decisão no site 

https://portal.consultec.selecao.site/ no dia 24 de novembro de 2021; 
 
 

3. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Onde se lê: 

 

3.3 - Os gabaritos das provas escritas serão disponibilizados via internet, no mesmo 

endereço das inscrições, área restrita do candidato no endereço 

https://consultec.listaeditais.com.br//, e nos locais previstos no item 10.1 deste Edital, no 

dia 06/12/2021 após às 9h. 

Leia-se: 

 
6.3 - Os gabaritos das provas escritas serão disponibilizados via internet, no mesmo 

endereço das inscrições, área restrita do candidato no endereço 

https://portal.consultec.selecao.site/, e nos locais previstos no item 10.1 deste Edital, 

no dia 06/12/2021 após às 9h. 

 
4. DOS RECURSOS 

 
Onde se lê: 

 
4.3. Os demais recursos deverão ser feitos através da área do candidato, disponível no sítio 
https://consultec.listaeditais.com.br// 

 
Leia-se: 

 
7.3. Os demais recursos deverão ser feitos através da área do candidato, disponível no sítio 
https://portal.consultec.selecao.site/ 
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7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Onde se lê: 

 
7.1 A lista de inscritos, o gabarito da prova escrita, a lista de classificados e decisões 

resultantesde recursos e demais atos provenientes deste Edital de Processo Seletivo, serão 

publicados no mural interno da Prefeitura Municipal e na internet, nos seguintes 

sítios:www.vitormeireles.sc.gov.br e https://consultec.listaeditais.com.br// 

 
 

 

Leia-se: 
 
7.1. A lista de inscritos, o gabarito da prova escrita, a lista de classificados e decisões 

resultantesde recursos e demais atos provenientes deste Edital de Processo Seletivo, serão 

publicados no mural interno da Prefeitura Municipal e na internet, nos seguintes 

sítios:www.vitormeireles.sc.gov.br e https://portal.consultec.selecao.site/ 

 
 
 

Braço do Trombudo, 17 de novembro de 2021 
 
 

Prefeita Municipal 
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