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EDITAL Nº 001/IGP/2021.   

 

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO 

 

O PERITO-GERAL DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS DE SANTA CATARINA, no 

uso de suas atribuições, resolve RETIFICAR o Edital 001/IGP/2021 do Processo Seletivo 

Simplificado para contratação de pessoal, por prazo determinado, para o cargo de Auxiliar 

Médico-Legal, da forma disposta abaixo:  

 

1. O item 1.6 passa a ter a seguinte redação: 

1.6. O chamamento dos candidatos obedecerá à classificação por ordem decrescente de 

pontuação, de acordo com a cidade e o tipo de vaga a ser preenchida. Para as cidades que 

possuam apenas vagas reservadas PcD, serão aceitas inscrições a título de cadastro 

reserva para composição de lista de ampla concorrência, sendo utilizada somente se não 

preenchida por qualquer motivo a lista de candidatos PcD para a referida cidade; 

 

2. O item 2.4.7 passa a ter a seguinte redação: 

2.4.7. Não ocorrendo classificação de candidatos PcD, ou tendo a lista da referida 

classificação se esgotado, a vaga será preenchida pela lista de ampla concorrência daquela 

cidade. Caso ocorra o esgotamento da referida lista de ampla concorrência, a vaga será 

preenchida pela lista geral de classificação. 

 

3. O Edital fica acrescido do item 4.1.2 com a seguinte redação: 

4.1.2. Caso o candidato encaminhe mais de uma inscrição válida, será considerada 

somente a última inscrição realizada.  

 

4. O item 5.1.3 passa a ter a seguinte redação: 

5.1.3. Entregar a Ficha de Inscrição sem assinatura no espaço indicado, não declarando a 

aceitação das regras deste Edital ou preenchendo mais de uma cidade de lotação. 

 

5. O item 7.3.1 passa a ter a seguinte redação: 

7.3.1. A pontuação de títulos será aplicada conforme a tabela que segue abaixo:  
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Títulos  Comprovação exigida Pontuação 

 

Curso técnico específico: 

área de enfermagem, 

laboratório/análises 

clínicas, necropsia, 

radiologia, odontologia. 

Histórico escolar e 

diploma/certificado de 

conclusão de cursos 

técnicos, ministrados por 

instituição de ensino 

autorizada pelos órgãos 

competentes, em especial 

pelo Conselho Estadual de 

Educação dentro das 

especificações mínimas 

exigidas no Catálogo 

Nacional de Cursos 

Técnicos/MEC (*) 

 

15 pontos 

 

Curso técnico em demais 

áreas 

Histórico escolar e 

diploma/certificado de 

conclusão de cursos 

técnicos, ministrados por 

instituição de ensino 

autorizada pelos órgãos 

competentes, em especial 

pelo Conselho Estadual de 

Educação dentro das 

especificações mínimas 

exigidas no Catálogo 

Nacional de Cursos 

Técnicos/MEC (*) 

 

5 pontos 

 

Nível superior - 

Específico: Tecnólogo 

em Radiologia e/ou 

Bacharelado/ licenciatura 

em Medicina, 

Enfermagem, Farmácia, 

Nutrição, Fisioterapia, 

Odontologia, Psicologia, 

Biologia, Biomedicina e 

Educação Física. 

 

Histórico escolar e diploma 

de conclusão de curso de 

nível superior, devidamente 

registrado e fornecido por 

instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação 

(MEC). 

 

30 pontos 
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Nível superior - Demais 

áreas: Tecnólogo e/ou 

Bacharel/licenciatura 

Histórico e diploma de 

conclusão de curso de nível 

superior, devidamente 

registrado e fornecido por 

instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação 

(MEC). 

 

10 pontos 

Especialização - Área da 

saúde ou demais áreas 

Histórico e diploma de 

conclusão, devidamente 

registrado e fornecido por 

instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação 

(MEC). 

05 pontos 

Mestrado - Área da 

saúde ou demais áreas 

Histórico e diploma de 

conclusão, devidamente 

registrado e fornecido por 

instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação 

(MEC). 

05 pontos 

Doutorado - Área da 

saúde ou demais áreas 

Histórico e diploma de 

conclusão, devidamente 

registrado e fornecido por 

instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação 

(MEC). 

05 pontos 

* Catálogo Nacional de Cursos Técnicos/MEC disponível em http://cnct.mec.gov.br/cursos 

 

6. O item 8.7 passa a ter a seguinte redação: 

8.7. Permanecerão classificados os candidatos até a 20ª posição de cada cidade, inclusive 

os candidatos que optarem pela lista de cadastro reserva para as cidades com vagas 

reservadas; 

 

 

Florianópolis, 26 de janeiro de 2021.  

  

  

Giovani Eduardo Adriano 

Perito-Geral do Instituto Geral de Perícias 
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