Estado de Santa Catarina

Município de Água Doce
Processo Seletivo n.º 01/2020
Publicação Legal: Ato Administrativo

ATO 004: Alteração parcial de Cronograma
Considerando que a realização da prova prevista para o dia 05/04/2020 foi suspensa em virtude do
Decreto Estadual n.º 525/2020 e suas alterações posteriores, para fins de prevenção e enfrentamento
à epidemia da COVID-19.
Neste contexto, efetua-se a reabertura de inscrições e alterações de cronograma do presente certame,
considerando a nova data de aplicação de prova, compatível com a normativa estadual.
Deste modo, com amparo no Item 1.2 do Anexo III do edital, os procedimentos abaixo serão
realizados em novas datas, como segue:
DATA PREVISTA

ATO
(...)

19/02/2020 - 08h00min
à
15/05/2020 - 17h00min
15/05/2020
19/05/2020 até as 23h59min

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES. Prazo para solicitação para condição especial para realização da
prova, para solicitação para a solicitação de vaga especial – PNE.
Prazo final para o pagamento da Taxa de Inscrição.
Homologação provisória das inscrições, da listagem de candidatos com condição especial de
prova e de candidatos inscritos em vaga especial e Divulgação dos Locais de Prova com a listagem
de Candidatos/Sala.

20/05/2020 - 08h00min
à

Prazo para recurso contra não homologação da inscrição, contra o indeferimento de condição
especial de prova e contra o indeferimento de inscrição para vaga especial.

21/05/2020 - 17h00min
28/05/2020

Homologação final das inscrições.

14/06/2020

Data da Prova Escrita e da Prova Prática

15/06/2020 até as 07h30min

Publicação do gabarito provisório e caderno de provas.

15/06/2020 - 08h00min
à

Prazo para recurso contra as questões da prova escrita e gabarito provisório.

16/06/2020 - 17h00min
Até o dia 26/06/2020 as
23h59min
Dois dias úteis após a
classificação provisória, iniciando
as 8h do primeiro dia com
término as 17h do segundo dia.
Dois dias úteis após o
encerramento dos recursos.

Publicação do extrato de recursos, publicação do gabarito oficial e publicação da classificação
provisória.

Prazo para recurso contra a Classificação Provisória e o Resultado da Prova Prática.

Resultado final do Processo Seletivo nº 01/2020.

A convocação da prova, na data prevista acima, conterá as informações dos locais e horários de sua
aplicação, sendo divulgadas pelos meios de publicação previstos no item 2.2 do Edital.
Água Doce/SC, 05 de maio de 2020.
Banca Técnica
Grupo NBS Provas

Lei 9610/98: A formulação deste documento está protegida pela Lei do Direito Autoral, sendo todos os direitos reservados ao Grupo NBS
Provas, portanto é proibida qualquer cópia ou reprodução deste documento, no todo ou em partes, sem a sua prévia autorização, por escrito,
sob pena das sanções previstas no Art. 184 do Código Penal Brasileiro.
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