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CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020 
 

ERRATA N.º 01 
 
O Prefeito Municipal de São Carlos, Estado de Santa Catarina, Sr. Rudi Miguel Sander, 
no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos 
interessados, a Errata n.º 01 ao Edital de Concurso Público n.º 001/2020, destinado ao 
preenchimento de vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do 
Município. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de readequação do Edital aos Termos da Portaria SES 
n.º 714, de 18 de setembro de 2020, que estabelece medidas de prevenção a fim de 
disciplinar a realização de concursos públicos e processos seletivos presenciais.  
 
CONSIDERANDO que a UNOPAR – Universidade do Norte do Paraná não comportará a 
realização da prova escrita/objetiva para a quantidade de inscritos homologados no 
Concurso Público. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de aplicação da prova escrita/objetiva em dois turnos. 
 
Torna público a retificação ao Edital nos seguintes termos: 
 
Retifica o Edital para adequar às necessidades previstas; e demais disposições 
editalícias, conforme segue: 
 
1. Os dispositivos 6.1 e 6.5 do Capítulo 6 – DA PROVA ESCRITA OBJETIVA do Edital de 
Concurso Público passam a vigorar com a seguinte redação:  
 
6.1 - A prova escrita/objetiva será realizada no dia 25 de outubro de 2020 na Escola de 
Educação Básica Cardeal Arcoverde, sito à Rua La Salle, 156, Centro, no Município 
de São Carlos (SC). 
6.1.1 - Para os cargos/funções de Agente Administrativo, Agente Comunitário de 
Saúde (Todas as Áreas e Micro Áreas) e Técnico em Enfermagem (SAMU) a prova 
escrita/objetiva será realizada no período matutino, das 09h00min às 12h00min. 
6.1.2 - Para os cargos/funções de Enfermeiro(a), Médico Clínico Geral e Médico 
Pediatra a prova escrita/objetiva será realizada no período vespertino, das 14h30min às 
17h30min. 
 
6.5 - O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 
01h30min (uma hora e trinta minutos), para localizar sua sala de acordo com o cargo 
desejado.  
6.5.1 - No período matutino OS PORTÕES DE ACESSO SERÃO FECHADOS ÀS 
08H45MIN e não será permitida a entrada de nenhum candidato após este horário 
ficando, automaticamente, excluído do certame.  
6.5.2 - No período vespertino OS PORTÕES DE ACESSO SERÃO FECHADOS ÀS 
14H15MIN e não será permitida a entrada de nenhum candidato após este horário 
ficando, automaticamente, excluído do certame.  
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6.5.3 - Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferente dos pré-
determinados no Edital. 
 
2. Fica adicionado o dispositivo 6.18 ao Capítulo 6 – DA PROVA ESCRITA/OBJETIVA do 
Edital de Concurso Público, com a seguinte redação:  
 
6.18 - Na entrada do local onde serão realizadas as provas, a temperatura dos 
candidatos será aferida através de termômetros.  
6.18.1 - Caso a temperatura aferida seja igual ou maior que 37,8ºC, o candidato será 
encaminhado para realizar a prova em sala separada dos demais candidatos. 
6.18.2 - No dia da prova escrita/objetiva o candidato que for diagnosticado nessa 
condição receberá a orientação necessária. 
 
3. Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 
 
4. O Edital de Concurso Público será republicado de acordo com a alteração prevista na 
presente e divulgado no Diário Oficial dos Municípios (DOM) e site do Município de São 
Carlos (SC) https://saocarlos.atende.net/, bem como no site da empresa contratada 
www.alternativeconcursos.com.br.  
 
5. O presente documento entra em vigor na data de sua publicação. 

 
6. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Município de São Carlos (SC), 22 de outubro de 2020. 
 
 
 
 

RUDI MIGUEL SANDER 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

Este Edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 
Em _______/_______/___________ 

  
______________________________ 

Assessor Jurídico 


