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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS E TÍTULOS IPIRA/SC 
EDITAL Nº 04/2018 

 
 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CONDIÇÃO ESPECIAL 
COM HORÁRIO DIFERENCIADO DE PROVAS 

 
 
 
 

Considerando que a Constituição Federal assegura a todos a 
impossibilidade de privação de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 
imposta a todos e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei (art. 5º, 
VI); 

 
Considerando as disposições da Lei Estadual nº 11.225, de 1999, 

alterada pela Lei Estadual nº 14.607, de 2009, que estabelece horário alternativo 
para realização de concursos destinados a provimento de cargos públicos e exames 
vestibulares no Estado de Santa Catarina e adota outras providências; 
   

Considerando o disposto nos itens 3.4, 3.6.1, 3,8 e 6.3 do Edital nº 
04/2018, abre inscrições e estabelece normas para realização de Processo Seletivo 
Simplificado de Provas e Títulos para formação de cadastro de reserva e para 
contratação temporária de pessoal no Município de Ipira/SC; 

 
Considerando o disposto no art. 2º do Edital de Deferimento das 

Inscrições do Processo Seletivo Simplificado de Provas e Títulos do Município de 
Ipira/SC, de 18 de dezembro de 2018; 

 
Considerando o requerimento de inscrição no citado certame em 

condição especial, com horário diferenciado de provas ao candidato requerente que 
professa a fé Adventista do Sétimo Dia, membro regular da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia, de Joaçaba/SC, consoante declaração firmada pelo Pastor da Igreja 
Adventista de Ipira e região de Joaçaba, Sr. Edlei Aislan Pereira, devidamente 
certificado pelo dirigente da citada congregação religiosa; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica homologada a seguinte inscrição em condição especial, 

com horário diferenciado de provas ao candidato requerente, que professa a fé 
Adventista do Sétimo Dia: 

 
INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO 

0058 ROBERTO KLEINSCHMITT PROF. DE EDUCAÇÃO MUSICAL 
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Art. 2º A Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado e a 
Comissão Executora da SIGMA Assessoria e Consultoria reservarão sala especial, 
fiscalizada e incomunicável, na data e no turno de aplicação das provas previstos no 
Edital, isto é, em 22/12/2018, na Escola Básica Municipal Hedi Klein Matzenbacher, 
sito à Rua Edmundo Wolfart, 814 - centro, Ipira/SC, para que o requerente 
permaneça desde o horário estabelecido para o fechamento dos portões (16h50min) 
até o pôr do sol, que ocorrerá às 20h22min (http://tempo.cptec.inpe.br/sc/ipira), 
quando iniciar-se-á a aplicação da prova para o requerente, com o mesmo tempo 
assegurado aos demais candidatos, na forma prevista no Edital de abertura das 
inscrições. 
 

Art. 3º O requerente deverá ingressar na sala especial a este 
designada no mesmo horário dos demais candidatos e quedar-se isolado e 
incomunicável, sem acesso a qualquer equipamento eletroeletrônico, aparelhos 
celulares e/ou material de estudo ou similar, resguardando a lisura do certame, onde 
permanecerá incomunicável até o crepúsculo. 
 
 
 

Capinzal/SC, em 21 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 
 

Comissão Executora 
SIGMA Assessoria e Consultoria 


