MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS – ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2020
Praça Ministro Andreas Thaler, 25 – Centro, Treze Tílias/SC, CEP: 89650-000
Fone: (49) 3537-0166 – www.trezetilias.sc.gov.br

ADENDO Nº 001/2020

Considerando o DECRETO MUNICIPAL Nº 2.558/2020 DE 08 DE ABRIL DE 2020, e demais
legislação vigente, a Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina e o Município de Treze
Tílias/SC, reportando-se ao Edital do Concurso Público 001/2020 e do Seletivo Público, Edital
002/2020, tornam público que que o prazo de entrega de documentos (isenção de taxa de
inscrição, solicitação de condição especiais e laudo médico para concorrer na condições de
pessoa com deficiência), se dará por meio de envio eletrônico para o endereço de e-mail
concursopublico.jba@unoesc.edu.br, observados os prazos e diretrizes abaixo especificados no
atual cronograma.
CRONOGRAMA ATUALIZADO DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2020
Prazo Previsto
Publicação do Edital
Período de Inscrições via internet
Prazo para impugnação do edital
Prazo para solicitação da isenção da taxa de inscrição

Prazo para envio de pedido de condição especial para realização da prova
objetiva, condição de lactante e laudo médico para os candidatos que se
inscreveram na condição de pessoa com deficiência
Reabertura online dos prazos para solicitação da isenção da taxa de inscrição e
envio de pedido de condição especial para realização da prova objetiva,
condição de lactante e laudo médico para os candidatos que se inscreveram na
condição de pessoa com deficiência.
Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção
Prazo para interposição de recurso contra análise preliminar dos pedidos de
isenção

Divulgação definitiva dos pedidos de isenção
Prazo para pagamento da taxa de inscrição para os candidatos que tiveram o
pedido de isenção indeferido.
Divulgação da relação dos candidatos com inscrições deferidas e indeferidas e
da relação dos candidatos que irão concorrer na condição de pessoa com
deficiência
Prazo de recebimento dos recursos quanto às inscrições deferidas ou
indeferidas e da relação dos candidatos que irão concorrer na condição de
pessoa com deficiência

11/03/2020
11/03/2020 a
10/04/2020
11/03/2020 a
12/03/2020
11/03/2020 a
17/03/2020
SUSPENSÃO
11/03/2020 A
17/03/2020
SUSPENSÃO
11/05/2020 a
15/05/2020

18/05/2020
Das 17h00min de
19/05/2020 ás
17h00min de
20/05/2020
21/05/2020
22/05/2020 a
25/05/2020
26/05/2020

Das 17h00min de
27/05/2020 ás
17h00min de
28/05/2020
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Divulgação da relação dos candidatos com inscrições deferidas e da relação dos
candidatos que irão concorrer na condição de pessoa com deficiência após
recursos
Divulgação dos critérios de avaliação, locais e horário da prova objetiva
Realização da prova objetiva
Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva
Prazo de recursos quanto aos gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva

Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos da prova objetiva
Divulgação e resultado oficial preliminar da prova objetiva
Prazo de recebimento dos recursos quanto ao resultado oficial preliminar da
prova objetiva

Divulgação do resultado preliminar da classificação final Concurso Público
Prazo de recebimento dos recursos quanto ao resultado da classificação final
preliminar do Concurso Público

Divulgação e publicação do resultado final e homologação do Concurso Público

29/05/2020

29/05/2020
07/06/2020
07/06/2020
Das 17h00min de
08/06/2020 às
17h00min de
09/06/2020
15/06/2020
15/06/2020
Das 17h00min de
16/06/2020 ás
17h00min de
17/06/2020
18/06/2020
Das 17h00min de
19/06/2020 ás
17h00min de
22/06/2020
23/06/2020

* Para o envio de documentação referente a isenção de taxa de inscrição, solicitação de condição
especiais e laudo médico para concorrer na condições de pessoa com deficiência o candidato
deverá digitalizar a documentação correspondente, frente e verso, em formato .pdf e enviar para
o endereço de e-mail concursopublico.jba@unoesc.edu.br, com identificação do candidato e
envio dos anexos: ANEXO VI – (Formulário de atestado médico para pessoas com deficiência);
ANEXO VII – (Requerimento de isenção da taxa de inscrição) e ANEXO VIII – (requerimento de
condição especial para realização das provas e lactante), devidamente preenchidos e salvos em
formato .pdf.
É de inteira responsabilidade do candidato a autenticidade dos documentos e veracidade das
informações, bem como a legibilidade dos documentos, sob pena de eliminação do concurso
público.
Permanecem inalteradas as demais disposições editalícias.

Treze Tílias/SC, em 14 de abril de 2020.

Mauro Dresch
Prefeito
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