
EDITAL DE RETIFICAÇÃO  02/2021 AO EDITAL DE CONCURSO PUBLICO  Nº 01/2021 

 

O Prefeito Municipal de JOSÉ BOITEX, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o Edital de 

Concurso Público n°01/2021, nos seguintes Itens: 

 

 
4 – DA INSCRIÇÃO E TAXAS 

Onde se lê: 

4.2 – As inscrições serão realizadas no período de 16 de julho a 15 de agosto de 2021, Devendo 

ser efetuada via Internet, no endereço eletrônico:  

https://consultec.listaeditais.com.br. 

 
Leia-se: 
 
“4.2 – As inscrições serão realizadas no período de 16 de julho a 22 de agosto de 2021, Devendo 

ser efetuada via Internet, no endereço eletrônico: 

 https://consultec.listaeditais.com.br.” 

 

Onde se lê: 

 

4.3 – Para efetivar sua inscrição via internet o candidato deverá seguir os seguintes passos: 

(...) 

g) Imprimir boleto, e efetuar o pagamento até o dia 16 de agosto de 2021 até as 15h. 

 

Leia-se: 

 

“4.3 – Para efetivar sua inscrição via internet o candidato deverá seguir os seguintes passos: 

(...) 

g) Imprimir boleto, e efetuar o pagamento até o dia 23 de agosto de 2021 até as 15h.” 

 

6- DA PROVA 
 
Onde se lê 

6.4 – A prova será realizada no dia 22 de agosto de 2021, na Escola Municipal Amália Demarchi, 

situada à Rua 13 de Maio, s/n, Centro, José Boiteux/SC, com início às 09h00min e término 

às 12h00min. 

 

Leia-se: 
 
“6.4 – A prova será realizada no dia 29 de agosto de 2021, na Escola Municipal Amália Demarchi, 
situada à Rua 13 de Maio, s/n, Centro, José Boiteux/SC, com início às 09h00min e término às 
12h00min.” 
 
Onde se lê: 
 

https://consultec.listaeditais.com.br/


6.20– O gabarito provisório da Prova Escrita será divulgado no site do município e nos murais 

públicos no dia 23 de agosto de 2021, a partir das 09h00min, juntamente com o caderno de 

provas. 

 
Leia-se: 
 
“6.20 – O gabarito provisório da Prova Escrita será divulgado no site do município e nos murais 

públicos no dia 30 de agosto de 2021, a partir das 09h00min, juntamente com o caderno de 

provas.” 

 

 

ANEXO V LISTA DE EVENTOS 

Onde se lê: 

DATA PREVISTA ATO 

16/07/2021 Publicação do Edital. 

16 a 19/07/2021 Prazo para recurso contra o Edital. 

20/07/2021 a 15/08/2021 Período das inscrições. 

20 a 31/07/2021 Solicitação de isenção de taxas de inscrição 

01/08/2021 Divulgação da lista provisória de isentos de taxas 

02 e 03/08/2021 Prazo de recursos contra a lista de isentos de taxas 

04/08/2021 Divulgação da lista definitiva de isentos de taxas 

16/08/2021 Último prazo de pagamento da taxa da inscrições, até as 15horas 

17/08/2021 Divulgação da lista provisória de inscritos  

18 e 19/08/2021 Prazo de recursos contra a lista provisória de inscritos 

20/08/2021 Divulgação da lista definitiva de inscritos 

22/08/2021 Realização da prova 

23/08/2021 Publicação do gabarito provisório e dos cadernos de prova. 

24 e 25/08/2021  Prazo para recurso contra as questões da prova escrita. 

27/08/2021 Publicação do gabarito definitivo e classificação provisória. 

28 a 30/08/2021 Prazo de Recurso contra a classificação provisória 

31/08/2021 Divulgação da classificação definitiva 

 
 
 
Leia-se: 
 

DATA PREVISTA ATO 

16/07/2021 Publicação do Edital. 



16 a 19/07/2021 Prazo para recurso contra o Edital. 

22/07/2021 a 22/08/2021 Período das inscrições. 

20 a 31/07/2021 Solicitação de isenção de taxas de inscrição 

01/08/2021 Divulgação da lista provisória de isentos de taxas 

02 e 03/08/2021 Prazo de recursos contra a lista de isentos de taxas 

04/08/2021 Divulgação da lista definitiva de isentos de taxas 

23/08/2021 Último prazo de pagamento da taxa da inscrições, até as 15horas 

24/08/2021 Divulgação da lista provisória de inscritos  

25 e 26/08/2021 Prazo de recursos contra a lista provisória de inscritos 

27/08/2021 Divulgação da lista definitiva de inscritos 

29/08/2021 Realização da prova 

30/08/2021 Publicação do gabarito provisório e dos cadernos de prova. 

31/08/08/2021  Prazo para recurso contra as questões da prova escrita. 

01/09/2021 Publicação do gabarito definitivo e classificação provisória. 

02 a 03/09/2021 Prazo de Recurso contra a classificação provisória 

06/09/2021 Divulgação da classificação definitiva 

 
 

José Boiteux, 11 de agosto de 2021 
 
 
 
 

 
ADAIR ANTÔNIO STTOLMEIER 

PREFEITO 

 


