
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE  BOITEUX

                        ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL Nº 02/2019 - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

Retifica o Edital nº 01/2019, que trata das
regras do Concurso Público nº 001/2019, do
Município de José Boiteux – SC, para dispor
sobre  a  alteração  dos  itens  4.4.2  e  4.5.1,
bem como do cronograma de execução do
certame (Anexo V).

O Municíppio  de  Jose p Boiteux,  Estado  de  Santa  Catarina,  por  seu  Prefeito  Municipal ,  o
Senhor Jonas Pudewell, no uso de suas atribuiçoees legais, torna público a retificação do
Edital nº 01/2019, que trata das regras do Concurso Pupblico nº 001/2019, do Municíppio
de Josep Boiteux S SC, para dispor sobre a alteraçaeo dos itens 4.4.2 e 4.5.1, bem como do
cronograma de execuçaeo do certame (Anexo V), conforme segue.

Onde se le::

4.4.2. As  provas escritas seraeo  realizadas na  data provável  de 07/07/2019,  salvo a
ocorre:ncia de fatos supervenientes de modo a impossibilitar a realizaçaeo nesta data ou se
houver nupmero de inscritos superior ac capacidade dos locais de prova, caso em que poderap
ser  designada  mais  de  um perípodo  na  mesma  data  ou  ate p mais  de  uma  data  para  a
realizaçaeo das mesmas.

Passa a ler:

4.4.2. As  provas escritas seraeo  realizadas na  data provável  de 14/07/2019,  salvo a
ocorre:ncia de fatos supervenientes de modo a impossibilitar a realizaçaeo nesta data ou se
houver nupmero de inscritos superior ac capacidade dos locais de prova, caso em que poderap
ser  designada  mais  de  um perípodo  na  mesma  data  ou  ate p mais  de  uma  data  para  a
realizaçaeo das mesmas.
 
Onde se le::

4.5.1. A  prova  praptica  para  os  cargos  de  Motorista  e  Operador  de  Equipamento  serap
realizada  na  data  provável  de  21/07/2019.  Data  a  ser  confirmada  por  ocasiaeo  da
divulgaçaeo dos resultados da prova escrita.

Passa a ler:

4.4.2. A  prova  praptica  para  os  cargos  de  Motorista  e  Operador  de  Equipamento  serap
realizada  na  data  provável  de  28/07/2019.  Data  a  ser  confirmada  por  ocasiaeo  da
divulgaçaeo dos resultados da prova escrita.

O Anexo V, do Edital nº 01/2019, passa a vigorar com a seguinte redaçaeo:

ANEXO V
EDITAL Nº 01/2019 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CRONOGRAMA DE EXECUÇAOO
(sujeito a alteraçoees)
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EVENTO DATA
Divulgaçaeo do Edital 24/05/2019
Recurso contra o Edital 27/05 a 28/05/2019
Inscriçoees Das 10h do dia

27/05/2019 até as 23h59
do dia 25/06/2019

Prazo para requerer isençaeo como doador de sangue ou
medula

11/06/2019

Divulgaçaeo do resultado dos pedidos de isençaeo 13/06/2019
Recurso quanto ao indeferimento de pedidos de isençaeo 14/06 a 17/06/2019
Divulgaçaeo do resultado final dos pedidos de isençaeo 19/06/2019
Requerimentos de condiçaeo especial para realizaçaeo de
provas, de amamentaçaeo e portador de deficie:ncia

19/06/2019

U ltimo dia de pagamento do boleto (taxa de inscriçaeo) 26/06/2019
Divulgaçaeo da lista de inscritos 28/06/2019
Recurso das inscriçoees 01/07 a 02/07/2019
Divulgaçaeo da lista final de inscritos (homologaçaeo) 03/07/2019
Data provável de realizaçaeo das provas escritas (todos os
cargos/empregos)

14/07/2019

Divulgaçaeo dos gabaritos 14/07/2019 apops as 18 h
Recursos das provas escritas e gabaritos 15/07 a 16/07/2019
Gabaritos  definitivos  e  resultados  preliminares  das
provas escritas 

19/07/2019

Recursos dos resultados preliminares das provas escritas 22/07 a 23/07/2019
Resultado  definitivo  das  provas  escritas  e  convocaçaeo
para provas prapticas (cargos de Motorista e Operador de
Equipamento)

25/07/2019

Data provável de realizaçaeo da prova praptica 28/07/2019
Resultado preliminar da prova praptica 30/07/2019
Recursos  quanto  aos  resultados  preliminares  da  prova
praptica

31/07 a 01/08/2019

Resultado definitivo da prova praptica e resultado final dos
cargos de Motorista e Operador de Equipamento

05/08/2019

Homologaçaeo do Concurso Pupblico* 07/08/2019
*A homologaçaeo do Concurso poderap se dar em duas etapas, caso a administraçaeo repute conveniente faze:-la
em relaçaeo aos cargos que naeo possuem prova praptica apops a divulgaçaeo do resultado definitivo das provas
escritas.

Josep Boiteux - SC, 28 de maio de 2019. 

Jonas Pudewell
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Schlup
Presidente da Comissaeo do Concurso Pupblico
Decreto nº 037/2019
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