
EDITAL Nº 07/2021 - 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 e 

CONSIDERANDO que na Lei Complementar n. 038/2010, Plano de Cargos e Salarrios
do Municipio de Vidal Ramos, mais especificamente em seu Anexo V, na descriçaeo
do cargo de merdico Clínirnico Geral, consta como habilitaçaeo profissional necessarria
“especializaçaeo em clínirnica cirurrgica”,  ,  sendo que esta especializaçaeo e r inconsistente
para o cargo e em contraponto a real  necessidade de atuaçaeo nos postos de saurde do
Municínirpio;
CONSIDERANDO que na mesma Lei e Anexo, na descriçaeo do cargo de Medico Cirurgiaeo
naeo consta a referida especializaçaeo,  sendo que este sim deveria constar a exigeciancia,  er
percetínirvel  que  as  descriçoees  estaeo  equivocadas  e  entendemos  pela  necessidade  de
adequaçaeo  da  legislaçaeo  para  retirada  da obrigatoriedade  da especializaçaeo  em clínirnica
cirurrgica para o cargo de Medico Clínirnico Geral e entaeo posterior execuçaeo do respectivo
concurso.

Diante de tal,  torna público  a retificaçaeo do Edital nº 01/2021, que trata do Concurso
Purblico nº 01/2021, nos seguintes termos:
 
1. EXCLUSÃO DE CARGO:  EXCLUI-SE do  Concurso  Público  nº  01/2021 o Cargo de
MÉDICO CLÍNICO GERAL.

1.1. DA SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA:  Os candidatos inscritos e
que ja r efetuaram o pagamento do valor  da taxa  de  inscriçaeo  DEVERA aO acessar  o  site
https://actio.listaeditais.com.br/ e, na sua arrea do candidato, menu “minhas inscriçoees”,  ,
item “na anexar documentos”,   juntar corpia preenchida do "Formularrio de reembolso da
Taxa de Inscriçaeo" constante do Anexo I deste edital, preenchendo ali todas as informaçoees
necessarrias [banco, tipo de conta (corrente ou poupança), ageciancia com dínirgito, conta com
dínirgito,  titular  da  conta,  CPF  do  titular  da  conta,  etc.],  durante  o  perínirodo  de  17  a
31/05/2021, especificamente.

1.2. E   responsabilidade  urnica  e  exclusiva  do  candidato  certificar-se  de  que  preencheu
corretamente os dados/campos antes de enviar a solicitaçaeo.

1.3. O  deporsito  do  valor  referente  a d devoluçaeo  da  taxa  de  inscriçaeo  sera r realizado
diretamente na conta bancarria informada pelo candidato, ater o dia 11/06/2021, de forma 
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que e r imperativo que o candidato preencha corretamente suas informaçoees quando da
solicitaçaeo.

1.4. O Municínirpio de Vidal Ramos e a empresa Actio Assessoria naeo se responsabilizam em
caso  de  devoluçaeo  em  conta  de  terceiros,  informada  pelo  candidato,  de  forma  que  a
entrega do valor ao candidato fica sob urnica e total responsabilidade do terceiro.

2. O Concurso Purblico 01/2021 passa a constar  com a alteraçaeo  ora trazida,  restando
ratificadas  todas  as  demais  disposiçoees  do  Edital  01/2021  e  respectivas  alteraçoees
vigentes, sendo urnica e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento
deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscriçoees.

Vidal Ramos - SC, 14 de maio de 2021.

Nelson Back
Prefeito Municipal

Andrer Luis Preis Domingos
Presidente da Comissaeo do Concurso Purblico 
Portaria nº 162/2021
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ANEXO I

TERMO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO – CONCURSO PÚBLICO 

Eu __________________________________________________________, portador do RG _______________________
e  CPF  _____________________,  inscrito  no  Concurso  Purblico  nº  001/2021  para  o  cargo  de
ME DICO CLI NICO GERAL,  sob o nurmero _____________,  regido pelo Edital  de Abertura nº
001/2021, solicito a devoluçaeo, em conta corrente, do valor pago pela taxa de inscriçaeo
para o referido Concurso Purblico em virtude do que consta do Edital nº 007/2021 que
excluiu do concurso o citado Cargo. 

Estou ciente de que com esta devoluçaeo estarei automaticamente excluínirdo do Concurso
Purblico para o cargo, ao qual estou inscrito, regido pelo Edital nº 001/2021. 

Dados Bancarrios do Candidato para deporsito do valor a ser restituínirdo: 

NOME DO TITULAR DA CONTA

CPF DO TITULAR DA CONTA

BANCO

AGENNCIA

CONTA 

TIPO DE CONTA 

Telefone de contato ________________________

Local_____________________________________________ e Data ______/______/_______ 

_____________________________________________________
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