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EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 005/2020 
TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 

 
RUDIMAR CONTE, Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo art. 78, II, da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o art. 37, IX, da Constituição 
Federal e leis municipais nº 255/2001, 385/2006 e demais leis municipais pertinentes, TORNA PÚBLICO, que diante 
do adiamento do cronograma do Edital de Processo Seletivo nº 001/2020, devido a prevenção à propagação da 
infecção pelo COVID-19 (novo coronavírus), decide retificar o referido edital, nos seguintes termos: 
 
1. Ficam incluídas as seguintes disposições no CAPITULO I do Edital de Processo Seletivo nº 001/2020: 
 

1.6. Tendo em vista os protocolos sanitários, limitações de espaçamento entre os candidatos e 
procedimentos que buscam a segurança dos candidatos, bem como dos colaboradores envolvidos 
nos trabalhos a serem realizados nos dias de aplicações de provas, a IOPLAN juntamente com o 
Município de Formosa do Sul, tomará as seguintes medidas de segurança relativas a prevenção à 
Covid-19: 
a) Realização e monitoramento da temperatura corporal dos candidatos, impedindo o acesso 

daqueles que apresentarem alterações acima de 37,5ºC; 
b) Distanciamento mínimo entre carteiras de 1,5 metros; 
c) Locais de prova, com controle e organização de filas seguras preferencialmente em local arejado, 

com acesso à álcool em gel e com o espaçamento adequado entre os candidatos; 
d) Proibição de acesso de candidatos aos locais de provas sem o uso de máscaras, fiscalizando a sua 

utilização durante a permanência no local; 
e) Fiscalização segura de que os usuários utilizem álcool em gel nas mãos antes de ingressarem nos 

locais de prova; 
f) Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova utilizando MÁSCARAS e 

deverão ter os cuidados individuais de higiene recomendados para a prevenção do contágio do 
COVID-19; 

g) O USO DE MÁSCARA SERÁ OBRIGATÓRIO; SEM A MÁSCARA, O CANDIDATO NÃO PODERÁ FAZER 
A PROVA; 

h) O candidato poderá levar consigo máscaras reservas para a utilização durante a prova, desde que 
estejam armazenadas em saco transparente e acondicionadas embaixo da classe, EM SEPARADO 
DOS DEMAIS PERTENCES.  

i) Os candidatos devem portar sua própria caneta desde a assinatura de entrada da sala até o 
término da realização da prova; 

j) Os candidatos poderão levar seu próprio álcool em gel para uso individual durante a prova, desde 
que ele esteja armazenado em embalagem transparente e sem rótulo; 

k) A IOPLAN e o Município de Formosa do Sul NÃO SE RESPONSABILIZARÃO por fornecimento de 
máscaras aos candidatos no dia de prova; 

l) O candidato deverá permanecer com a máscara, utilizando de forma correta, e somente poderá 
retirá-la no ato da identificação, caso necessário; 

m) No local de prova, os candidatos deverão observar os cuidados de distanciamento social e 
higienização, conforme orientações legais vigentes; 

n) O consumo de alimentos é proibido dentro de sala. Autorização para alimentação somente com 
a apresentação de atestado médico que comprove a necessidade de consumo, respeitando o 
previsto em Edital; 

o) Caso o candidato sinta algum sintoma de COVID-19 durante a execução da prova e/ou seja 
detectado estado febril com temperatura maior do que 37,5ºC (graus célsius), este será 
encaminhado para a coordenação de prova e se necessário, para sala específica para realização 
de prova; 
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p) O candidato está ciente de todos os cuidados que deverá tomar conforme indicado pelas 
autoridades sanitárias e que não cabe nenhuma responsabilidade sobre a banca ou o Município 
de Formosa do Sul; 

q) Os bebedouros do local de prova estarão com a disponibilização de água apenas para 
abastecimento de garrafas, que devem ser providenciadas pelos próprios candidatos, em 
embalagem transparente e sem rótulo. 

 
2. Ficam incluídas as seguintes disposições no CAPITULO IV do Edital de Processo Seletivo nº 001/2020: 
 

4.1.1. Os candidatos deverão observar e seguir as regras e medidas de segurança, tendo em vista os 
protocolos sanitários já relatados no item 1.6. e suas alíneas. 

 
3. Fica alterada a data de aplicação da prova, CAPITULO IV, item 4.3.1. do Edital de Processo Seletivo nº 001/2020, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

4.3.1. A prova escrita será aplicada no dia 16 de janeiro de 2021, nas dependências do Núcleo Escolar 
Municipal Vida e Alegria, Rua Curitiba, 99, Bairro Alberto Meneghetti, CEP 89859-000, na Cidade 
Formosa do Sul (SC), das 09h00 às 11h30. Devendo os concorrentes comparecer à referida escola com, 
no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência. 
 

4. Ficam alteradas as datas dos itens de 09 à 18 do ANEXO IV - CRONOGRAMA GERAL DAS FASES DO PROCESSO 
SELETIVO do Edital de Processo Seletivo nº 001/2020, passando a vigorar com as seguintes datas e redação. 
 

ANEXO IV 
CRONOGRAMA GERAL DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

ITEM ATIVIDADES DATA INICIO DATA FIM 

... ... ... ... 

09 Data Prevista para Aplicação de Prova Escrita 
16 DE JENEIRO 2021 sáb 

Tempo de 
prova: 02:30h 

Início: às 09:00h 
Término: às 11:30h 

10 
Publicação da Análise e Pontuação de Títulos às funções com esta 
exigência. 

 17/01/2021 dom 

11 Publicação do Gabarito Provisório  17/01/2021 dom 

12 
Interposição de recurso com relação à questões da prova e do 
gabarito provisório 

18/01/2021 seg 20/01/2021 qua 

13 Interposição de recurso com relação à Avaliação de Títulos 18/01/2021 seg 20/01/2021 qua 

14 Divulgação do Gabarito Oficial e Definitivo  25/01/2021 seg 

15 Publicação da Classificação Provisória da Prova Escrita  25/01/2021 seg 

16 Interposição de recurso quanto a classificação provisória 26/01/2021 ter 27/01/2021 qua 

17 
Publicação do Resultado dos Recursos quanto a Classificação 
Provisória 

 28/01/2021 qui 

18 
Publicação da Homologação do Resultado Final com Classificação dos 
Candidatos Aprovados 

 29/01/2021 sex 

 
5. As demais informações e regras estabelecidas no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020 
permanecem inalteradas. 
 
 

Formosa do Sul/SC, 17 de dezembro de 2021. 
 
 

RUDIMAR CONTE 
PREFEITO MUNICIPAL 


