
EDITAL Nº 02/2021 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021

Retifica o Edital nº 01/2021
do Concurso Público  nº
01/2021  do Município de
Vidal Ramos - SC.

O  Município de Vidal Ramos,  Estado de Santa Catarina,  por seu Prefeito Municipal,  o
Senhor Nelson Back, no uso de suas  atribuiçoees legais  torna público  a retificaçaeo do
Edital nº 01/2021, que trata do Concurso Pulblico nº 01/2021, nos seguintes termos:

1. Altera o subitem 4.4.2:

Onde lê-se:
4.4.2. As provas escritas seraeo realizadas na data provável de 02/05/2021, salvo a ocorrenncia de
fatos supervenientes de modo a impossibilitar a realizaçaeo nesta data.

Leia-se:
4.4.2. As provas escritas seraeo realizadas na data provável de 30/05/2021, salvo a ocorrenncia de
fatos supervenientes de modo a impossibilitar a realizaçaeo nesta data.

2. Altera o subitem 4.6.1:

Onde lê-se:
4.6.1. As provas pralticas para o cargo de Operador de Equipamento seraeo realizadas na  data
provável de 02/05/2021, no período vespertino. Os locais, horalrios e endereços  definitivos de
realizaçaeo das provas seraeo divulgados quando da homologaçaeo da listagem de inscritos.

Leia-se:
4.6.1. As  provas  pralticas  para  o  cargo  de  Operador  de  Equipamento  seraeo  realizadas  na  data
provável de 30/05/2021, no período vespertino. Os locais, horalrios e endereços definitivos de
realizaçaeo das provas seraeo divulgados quando da homologaçaeo da listagem de inscritos.

3. Altera a segunda tabela do Anexo I:

Onde lê-se:
...

Pré-Requisitos (Escolaridade exigida)

Superior
Superior

Fundamental
Fundamental
Fundamental

...

Leia-se:
...

Pré-Requisitos (Escolaridade 
exigida)

Habilitaçaeo legal para o exercíclcio da
profissaeo de Meldico com especializaçaeo

em clíclnica cirulrgica e Registro no
Conselho Regional de Medicina.
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Portador de diploma ou certificado de
conclusaeo de curso superior de

Medicina Veterinalria, com registro no
olrgaeo fiscalizador do exercíclcio

profissional.
Portador de Certificado de Conclusaeo

das Selries Iniciais do Ensino
Fundamental, Carteira de habilitaçaeo

Categoria D””  e comprovada
experienncia na alrea de atuaçaeo.

Portador de Certificado de conclusaeo do
Ensino fundamental.

Portador de Certificado de Conclusaeo das
Selries Iniciais do Ensino Fundamental.

...

4. Altera o Cronograma de Execuçaeo, do Anexo VI:

Onde lê-se:
EVENTO DATA

...
”ata provável de realizaçaeo das provas escritas e das provas pralticas 02/05/2021

...

”ivulgaçaeo dos gabaritos preliminares
02/05/2021 apols

as 20h
Recursos das provas escritas e gabaritos preliminares 03 e 04/05/2021
Gabaritos definitivos e resultados preliminares das provas escritas, de 
avaliaçaeo de tícltulos e pralticas

07/05/2021

Recursos dos resultados preliminares das provas escritas e de 
avaliaçaeo de tícltulos

10/05 a
11/05/2021

”ivulgaçaeo do resultado final e homologaçaeo do Concurso Pulblico 13/05/2021

Leia-se:
EVENTO DATA

...
”ata provável de realizaçaeo das provas escritas e das provas pralticas 30/05/2021

...

”ivulgaçaeo dos gabaritos preliminares
30/05/2021 apols as

20h
Recursos das provas escritas e gabaritos preliminares 31/05 a 01/06/2021
Gabaritos definitivos e resultados preliminares das provas escritas, de 
avaliaçaeo de tícltulos e pralticas

04/06/2021

Recursos dos resultados preliminares das provas escritas e de 
avaliaçaeo de tícltulos

07/06 a 08/06/2021

”ivulgaçaeo do resultado final e homologaçaeo do Concurso Pulblico 11/06/2021

Vidal Ramos - SC, 31 de março de 2021.

Nelson Back
Prefeito Municipal

Andrel Luis Preis ”omingos
Presidente da Comissão do Concurso Público Portaria nº 162/2021
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