Estado de Santa Catarina

Município de Água Doce
Concurso Público n.º 01/2020
Publicação Legal: Edital de Abertura

RETIFICAÇÃO 03
AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
Considerando que as datas previstas para a aplicação da prova escrita objetiva e da prova
prática, dias 05/04/2020 e depois 26/07/2020, foram afetadas diretamente pelo regramento
estadual em relação aos procedimentos de combate à pandemia da COVID-19, resultando na
suspensão de aplicação das provas objetivas e provas práticas do Concurso Público n.º
01/2020 do Município de Água Doce/SC.
Considerando que o novo cenário em nível estadual e regional em relação aos procedimentos
de combate à pandemia da COVID-19, já permitem a aplicação das provas escritas objetivas,
com regras especiais de publicação.
Define-se como o dia 06/12/2020 (domingo) como nova data para aplicação da prova escrita
objetiva e da prova prática do certame.
Neste contexto, efetua-se as alterações de cronograma do presente certame, considerando a
nova data de aplicação de prova, compatível com a normativa estadual, bem como, dá-se
garantia de reembolso da taxa de inscrição aos candidatos que porventura venham a perder
o interesse de participação no certame.
Deste modo, o Município de Água Doce, Estado de Santa Catarina, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação ao Edital
de Concurso Público nº 01/2020, publicado em dia 19 de fevereiro de 2020, permanecendo
inalterados os demais itens e subitens do referido edital:
1.1

Os candidatos que, devido a alteração de data de prova do Concurso Público n.º
01/2020 do Município de Água Doce/SC, ocasionada pela pandemia de COVID-19,
perderem o interesse em relação à participação no evento, tem garantida a restituição
de sua taxa de inscrição.

1.2

Para solicitar a restituição de sua taxa de inscrição, o candidato deve acessar a sua
“Área do Candidato”, utilizando o seu CPF e senha, localizando a opção de “Devolução
de Taxa de Inscrição”, preenchendo do formulário disponível de forma completa,
sendo obrigatório a informação de conta bancária de sua titularidade.

1.3

O pagamento da restituição se dará em ordem cronológica de pagamentos de
empenhos, conforme fluxo de trabalho do setor competente no município.

1.4

No caso do candidato não possuir conta bancária de sua titularidade, deve enviar junto
com o seu pedido, autorização expressa para depósito em conta de terceiro, sendo
identificado todos os dados bancários do recebedor, inclusive seu CPF.

1.5

A solicitação de restituição da taxa de inscrição deverá ser realizada até a data final,
prevista no cronograma alterado por esta retificação e representado pelo Anexo III do
Edital. Após a finalização do prazo de pedido de restituição de taxa de inscrição, não
sendo realizado o registo de seu pedido, o silêncio do candidato será computado como
interesse de participação no certame, encerrando o seu direito a restituição.

1.6

A realização do certame seguirá as novas datas e prazos previstos de acordo com o
seguinte cronograma:

Município de Água Doce/SC: Concurso Público n.º 01/2020

Página 1 de 2

Estado de Santa Catarina

Município de Água Doce
Concurso Público n.º 01/2020
Publicação Legal: Edital de Abertura
DATA PREVISTA

ATO

Até 13/11/2020 as
17h00min

Prazo final para efetuar o Requerimento de Restituição da Taxa de Inscrição e
desistência formal do certame.

17/11/2020

Publicação da Relação de Candidatos que requereram a Restituição da Taxa de
Inscrição e desistência do certame.
Publicação dos seguintes atos:
• Listagem Final de Candidatos Inscritos (após pedidos de desistência);

19/11/2020

• Regras Especiais de Segurança Sanitária relacionados à COVID-19;
• Convocação de Prova Escrita Objetiva, com local e horário;
• Convocação de Prova Prática, com local e horário.

06/12/2020
07/12/2020 até as
07h30min
07/12/2020 - 08h00min
à
08/12/2020 - 17h00min

Data da Prova Escrita e da Prova Prática
Publicação do gabarito provisório e caderno de provas.

Prazo para recurso contra as questões da prova escrita e gabarito provisório.
Publicação dos seguintes atos:

Até o dia 16/12/2020 as
23h59min

• Extrato de Recursos de Questões (se houverem);
• Gabarito Oficial;
• Classificação Provisória (com os resultados da Prova Prática).

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.

1.7

Prazo destinado para apresentação de recursos contra o resultado da:
• Classificação Provisória.
• Prova Prática.

Resultado final do Concurso Público nº 01/2020.

Os demais itens do Edital seguem inalterados.
Água Doce/SC, 16 de outubro de 2020.
ANTONIO JOSE BISSANI
Prefeito Municipal de Água Doce
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