EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 02/2019
TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO Nº 01
A GS Assessoria e Consultoria Ltda. – ME,

empresa responsável pela

realização do Concurso Público 02/2019 instaurado pelo Município de Quilombo (SC),
juntamente com a Comissão de Acompanhamento do referido certame, vem através deste,
RETIFICAR o edital do certame nos seguintes termos:
Onde se lê:
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1. Período de inscrição
2. Período de inscrição para os doadores de sangue, medula e hipossuficientes
3. Último dia de entrega da documentação da comprovação para candidatos doadores de
sangue, medula e hipossuficientes.
4. Publicação da homologação preliminar dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
5. Prazo para interposição de recurso quanto ao indeferimento dos pedidos de isenção de
taxa de inscrição

PERÍODO
30.12.2019 a
28.01.2020
30.12.2019 a
13.01.2020
14.01.2020
15.01.2020
16.01.2020 a
17.01.2020

6. Publicação da homologação final dos recursos dos pedidos de isenção

21.01.2020

7. Último dia para a realização do pedido de condições especiais para a realização da
prova objetiva

28.01.2020

8. Último prazo para pagamento da taxa de inscrição (o pagamento deverá ser
processado pelo sistema bancário até a data de 28/01/2020)

28.01.2020

9. Publicação da homologação preliminar das inscrições e dos pedidos de condições
especiais para realização da prova objetiva

31.03.2020

10. Prazo de recursos contra as inscrições deferidas e indeferidas

03.02.2020 a
04.02.2020

11. Publicação da homologação final das inscrições, divulgação do ensalamento dos
candidatos e do local da prova objetiva

07.02.2020

12. Aplicação da Prova Objetiva e Prova de Títulos

16.02.2020

13. Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas e das notas preliminares da
prova de títulos

18.02.2020

14. Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar, questões das provas
objetivas e das notas preliminares da prova de títulos

19.02.2020 a
20.02.2020

15. Divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas e das notas definitivas da prova
de títulos

24.02.2020

16. Divulgação da Ata de Classificação Preliminar

24.02.2020

17. Prazo para interposição de recurso contra a Ata de Classificação Preliminar

25.06.2020 a
26.02.2020

18. Divulgação da Ata de Classificação Final

27.02.2020
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Leia-se:
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2. Período de inscrição para os doadores de sangue, medula e hipossuficientes
3. Último dia de entrega da documentação da comprovação para candidatos doadores de
sangue, medula e hipossuficientes.
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21.01.2020

7. Último dia para a realização do pedido de condições especiais para a realização da
prova objetiva
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8. Último prazo para pagamento da taxa de inscrição (o pagamento deverá ser
processado pelo sistema bancário até a data de 28/01/2020)

28.01.2020

9. Publicação da homologação preliminar das inscrições e dos pedidos de
condições especiais para realização da prova objetiva

31.01.2020

10. Prazo de recursos contra as inscrições deferidas e indeferidas

03.02.2020 a
04.02.2020

11. Publicação da homologação final das inscrições, divulgação do ensalamento dos
candidatos e do local da prova objetiva

07.02.2020

12. Aplicação da Prova Objetiva e Prova de Títulos

16.02.2020

13. Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas e das notas preliminares da
prova de títulos

18.02.2020
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objetivas e das notas preliminares da prova de títulos

19.02.2020 a
20.02.2020

15. Divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas e das notas definitivas da prova
de títulos

24.02.2020

16. Divulgação da Ata de Classificação Preliminar

24.02.2020

17. Prazo para interposição de recurso contra a Ata de Classificação Preliminar

25.06.2020 a
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18. Divulgação da Ata de Classificação Final

27.02.2020

Este Edital entra em vigor na data da sua publicação.
Ficam revogadas disposições em contrário.
Quilombo (SC), 14 de janeiro de 2020.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
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