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ATO Nº 015/2018 – TERCEIRA RETIFICAÇÃO DO  

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018  

 

O Senhor Luis Gustavo Cancellier, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com a comissão municipal de Concurso Público e o Instituto O Barriga Verde, tornam 

pública a terceira retificação ao Edital nº 001/2018 conforme segue: 

1. Fica alterado o cronograma do edital, conforme ato 014/2018, que passa a vigorar da 

seguinte forma: 

Evento Data 

15. Divulga pontuação da prova escrita  28/08/18 

16. Recursos contra pontuação da prova escrita  29/08 e 30/08/18 

17. Pontuação final da prova escrita 31/08/18 

18. Convocação para entrega dos títulos (cargos com esse tipo de prova, anexo I).  31/08/18 

19.  Convocação para provas práticas para os cargos com este tipo de prova 31/08/18 

 

2. Prova Prática: 

2.1. Fica alterado o item 13.1.1 do edital no que diz respeito a nota de aprovação na prova 

escrita, para realização da prova prática, que passa a vigorar da seguinte forma: 

13.1.1. Realizarão a prova prática os candidatos que forem aprovados na prova escrita 

objetiva com nota igual ou maior que 3,00 (três). 

2.2. Fica alterado o item 13.2 do edital no que diz respeito à composição da nota final dos 

cargos com exigência de prova prática, que passa a vigorar da seguinte forma: 

13.2. A Prova Prática terá caráter classificatório sendo a nota da prova prática somada à 

nota da prova escrita, conforme a seguinte fórmula: NPE x 3 + NPP x 7 / 10, sendo aprovado o 

candidato que obtiver nota final igual ou superior a 3,00 (três) no cálculo final. 

3. As demais regras e normas do edital permanecem inalteradas. 

 

Urussanga, 28 de agosto de 2018. 

Luis Gustavo Cancellier 
Prefeito Municipal 

 


