MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE – ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO Nº 011/2015
Rua Praça João Macagnan, 322, Fone (49) 3524 0000,
www.aguadoce.sc.gov.br – 89.654-000, Água Doce – SC.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº. 011/2015

O Prefeito Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina, Senhor Novelli Sganzerla, no uso de
suas atribuições, com base nos itens 10.12 e 10.16 do Edital n. 011/2015, RETIFICA a publicação do Edital
nº 011/2015 nos seguintes termos:

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Onde se lê:
5.2 Da realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha
As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade de Água Doce, SC, com data
previstas para o dia 10 de janeiro de 2016 (domingo), às 9h (nove horas), com duração de 3h (três
horas) para sua realização.
Leia-se:
5.2 Da realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha
As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade de Água Doce, SC, com data
previstas para o dia 17 de janeiro de 2016 (domingo), às 8h (oito horas), com duração de 3h (três horas)
para sua realização.
6. DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA SEGUNDA ETAPA
6.1 Da avaliação de títulos
Onde se lê:
6.1.17 Não receberá pontuação o candidato que apresentar diplomas ou certificados que não
comprovem que o curso foi realizado de acordo com as normas do CNE, ou seja, sem a declaração da
instituição referida nos subitens 5.3.15 e 5.3.16.
Leia-se:
6.1.17 Não receberá pontuação o candidato que apresentar diplomas ou certificados que não
comprovem que o curso foi realizado de acordo com as normas do CNE.
6. DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA PROVA PRÁTICA
6.2 Da prova prática
Onde se lê:
6.2.4 A prova prática terá sua realização no dia 09 de janeiro de 2016, quando já terá sido divulgada a
relação dos candidatos com inscrições deferidas, em horários e locais diversos, de acordo com cada
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cargo, conforme estabelecido em Edital a ser publicado em 07 de janeiro de 2016.
Leia-se:
6.2.4 A prova prática terá sua realização no dia 16 de janeiro de 2016, quando já terá sido divulgada a
relação dos candidatos com inscrições deferidas, em horários e locais diversos, de acordo com cada
cargo, conforme estabelecido em Edital a ser publicado em 07 de janeiro de 2016.
6. DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA PROVA PRÁTICA
6.2 Da prova prática
Onde se lê:
6.2.5 Todos os candidatos com inscrições deferidas para os cargos assinalados no item 5.3.1 serão
convocados para esta fase e deverão comparecer no local indicado para realização da prova 30 (trinta)
minutos antes do horário fixado para seu início:
a) munidos de documento de identidade; caso contrário, não poderão efetuar a referida prova;
b) trajados e calçados adequadamente para a execução das tarefas da prova prática, não sendo
admitidos candidatos sem calçado ou peça de vestuário.
Leia-se:
6.2.5 Todos os candidatos com inscrições deferidas para os cargos assinalados no item 6.2.1 serão
convocados para esta fase e deverão comparecer no local indicado para realização da prova 30 (trinta)
minutos antes do horário fixado para seu início:
a) munidos de documento de identidade; caso contrário, não poderão efetuar a referida prova;
b) trajados e calçados adequadamente para a execução das tarefas da prova prática, não sendo
admitidos candidatos sem calçado ou peça de vestuário.
6. DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA PROVA PRÁTICA
6.2 Da prova prática
Onde se lê:
6.2.16 Os resultados das provas práticas serão divulgados no dia 14 de janeiro de 2014, não sendo
possível o conhecimento do resultado via telefone, fax ou e-mail.
Leia-se:
6.2.16 Os resultados das provas práticas serão divulgados no dia 21 de janeiro de 2016, não sendo
possível o conhecimento do resultado via telefone, fax ou e-mail.
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9. DOS RESULTADOS E RECURSOS
Onde se lê:
9.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas
objetivas disporá de mais (dois) dias úteis, vide cronograma (Anexo IV), a partir do dia subsequente
ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio, conforme modelo do Anexo VI.
Leia-se:
9.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas
objetivas disporá de (dois) dias úteis, vide cronograma (Anexo IV), a partir do dia subsequente ao da
divulgação (terça-feira), em requerimento próprio, conforme modelo do Anexo VI.
9. DOS RESULTADOS E RECURSOS
Onde se lê:
9.3 A interposição de recursos poderá ser feita somente via protocolo, apenas no prazo recursal, à
Funoesc, no seguinte endereço: Centro Administrativo da Universidade do Oeste de Santa Catarina,
localizado à Rua Getúlio Vargas, n. 2125, Bairro Flor da Serra, Joaçaba, SC, 89600-000, setor de
Protocolo, 1º andar, no horário das 07h30min às 17h no mês de dezembro e das 13h às 19h no mês de
janeiro.
Leia-se:
9.3 A interposição de recursos poderá ser feita somente via protocolo, apenas no prazo recursal, à
Funoesc, no seguinte endereço: Centro Administrativo da Universidade do Oeste de Santa Catarina,
localizado à Rua Getúlio Vargas, n. 2125, Bairro Flor da Serra, Joaçaba, SC, 89600-000, setor de
Protocolo, 1º andar, no horário das 07h30min às 17h no mês de dezembro e das 7h às 13h no mês de
janeiro.
9. DOS RESULTADOS E RECURSOS
Onde se lê:
9.5 Não será aceito recurso por meios diversos ao que determina o subitem 8.3 deste Edital.
Leia-se:
9.5 Não será aceito recurso por meios diversos ao que determina o subitem 9.3 deste Edital.

ANEXO IV – CRONOGRAMA / ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
Onde se lê:
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Prazo Previsto
Prazo para entrega da solicitação de condições especiais para realização da
prova objetiva

27/11/2015 a
15/12/2015

Prazo para entrega da solicitação de condições especiais para realização da
prova objetiva

18/12/2015

Realização das provas práticas

09/01/2016

Realização das provas objetivas

10/01/2016 às 9h

Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares
Prazo de recursos quanto aos gabaritos oficiais preliminares

11/01/2016
12/01/2016 e
13/01/2016

Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos

14/01/2016

Divulgação e resultado oficial preliminar das provas objetivas/práticas e
análise de títulos

14/01/2016

Prazo de recebimento dos recursos quanto ao resultado oficial preliminar
das provas objetivas/práticas e análise de títulos

15/01/2016 e
18/01/2016

Divulgação do resultado oficial definitivo das provas objetivas/práticas e
avaliação de títulos após recurso

19/01/2016

Divulgação e publicação do resultado oficial da classificação final oficial
preliminar do concurso público

19/01/2016

Prazo de recebimento dos recursos quanto ao resultado da classificação
final oficial preliminar do concurso público

20/01/2016 e
21/01/2016

Divulgação e publicação do resultado final e homologação do concurso
público

22/01/2016

Leia-se:
Prazo Previsto
Prazo para solicitação de condições especiais para realização das provas
objetivas

16/12/2015

Realização das provas práticas

16/01/2016

Realização das provas objetivas

17/01/2016 às 8h

Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares

18/01/2016
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Prazo de recursos quanto aos gabaritos oficiais preliminares

19/01/2016 e
20/01/2016

Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos

21/01/2016

Divulgação e resultado oficial preliminar das provas objetivas/práticas e
análise de títulos

21/01/2016

Prazo de recebimento dos recursos quanto ao resultado oficial preliminar
das provas objetivas/práticas e análise de títulos

22/01/2016 e
25/01/2016

Divulgação do resultado oficial definitivo das provas objetivas/práticas e
avaliação de títulos após recurso

26/01/2016

Divulgação e publicação do resultado oficial da classificação final oficial
preliminar do concurso público

26/01/2016

Prazo de recebimento dos recursos quanto ao resultado da classificação
final oficial preliminar do concurso público

27/01/2016 e
28/01/2016

Divulgação e publicação do resultado final e homologação do concurso
público

29/01/2016

Ficam as demais disposições do Edital supramencionado inalteradas.
Retifica-se.
Água Doce, 04 de dezembro de 2015.

NOVELLI SGANZERLA
Prefeito Municipal

