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PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

 
 

ADENDO Nº 03 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO  
SIMPLIFICADO 006/2013 

 
 

Helenice Glorinha Machado Luchetta, Secretária Muni cipal 
de Educação do Município de Blumenau, no uso de sua s 
atribuições legais, torna público que o Edital de P rocesso 
Seletivo Público Simplificado 006, de 02/08/2013, p assa a 
vigorar com a seguinte alteração: 

 
Onde se lê 
 
Item 9.18  O resultado final da prova de títulos será 

divulgado no dia 01 de novembro de 2013.  
 
Leia-se 
 
Item 9.18  O resultado final da prova de títulos será 

divulgado no dia 04 de novembro de 2013.  
 
 
Onde se lê 
 
Item 13.1  Em 04/11/2013  será publicada a relação dos 

candidatos aprovados, em ordem decrescente de pontu ação final, 

contendo a pontuação da Prova Escrita Objetiva e a pontuação da 

Prova de Títulos.  

 
Leia-se 
 
Item 13.1  Em 07/11/2013  será publicada a relação dos 

candidatos aprovados, em ordem decrescente de pontu ação final, 

contendo a pontuação da Prova Escrita Objetiva e a pontuação da 

Prova de Títulos.  

 
 
Onde se lê 
 

Item 13.4 Em 11/11/2013 será homologada a classificação 

final do PSPS, por ordem decrescente de pontuação f inal, em 

listagens separadas para os candidatos  graduados e não 

graduados, contendo o número da classificação, o nú mero da 

inscrição, o cargo e o nome do candidato, por meio de Edital 
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publicado no endereço eletrônico www.blumenau.sc.gov.br  e a 

afixado no mural existente no hall do prédio da Pre feitura 

Municipal de Blumenau. 

 
Leia-se 
 

Item 13.4 Em 14/11/2013 será homologada a classificação 

final do PSPS, por ordem decrescente de pontuação f inal, em 

listagens separadas para os candidatos  graduados e não 

graduados, contendo o número da classificação, o nú mero da 

inscrição, o cargo e o nome do candidato, por meio de Edital 

publicado no endereço eletrônico www.blumenau.sc.gov.br  e a 

afixado no mural existente no hall do prédio da Pre feitura 

Municipal de Blumenau. 

 

 

Este Adendo entra em vigor nesta data. 
 

 
Blumenau, 29 de outubro de 2013. 
 
 
 
 
 

Helenice Glorinha Machado Luchetta 
Secretário Municipal de Educação 


