Estado de Santa Catarina

Município de Herval d’Oeste
Concurso Público n.º 01/2020
Publicação Legal: Edital de Abertura

RETIFICAÇÃO 02
AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
Considerando que a data prevista para a aplicação da prova escrita objetiva e da prova prática,
dia 30/08/2020, foi afetada diretamente pelo regramento estadual em relação aos
procedimentos de combate à pandemia da COVID-19, resultando na suspensão de aplicação
das provas objetivas e provas práticas do Concurso Público n.º 01/2020 do Município de
Herval d’Oeste/SC.
Considerando que a normativa estatual em relação aos procedimentos de combate à
pandemia da COVID-19, já permitem a aplicação das provas escritas objetivas, com regras
especiais de publicação.
Com o objetivo de promover segurança sanitária para todos os participantes, organizadores,
fiscais e comissão municipal, efetua-se a divisão das provas para datas distintas, sendo:
1ª Etapa de Prova:
Dia 20/12/2020 (domingo) aplicação da Prova Escrita Objetiva para os seguintes cargos:
• Professor de Educação Infantil;
• Professor de Anos Iniciais;
• Professor de Língua Portuguesa;
• Professor de Ciências;
• Professor de Informática;
• Professor de Música;
• Professor de Geografia;
• Professor de Matemática;
• Secretário Administrativo;
• Supervisor Escolar;
• Operador de Máquina II.
2º Etapa de Prova:
Dia 17/01/2021 (domingo) aplicação da Prova Escrita Objetiva para os seguintes cargos:
•
•
•
•
•

Enfermeiro;
Médico Clínico Geral;
Auxiliar de Serviços de Saúde;
Recepcionista Upa 24 horas;
Técnico em Tributação.

Dia 17/01/2021 (domingo) aplicação da Prova Prática para os seguintes cargos:
•

Operador de Máquina II.

Neste contexto, efetua-se as alterações de cronograma do presente certame, considerando a
nova data de aplicação de prova, compatível com a normativa estadual e divisão em etapas
de prova, garantindo-se o mínimo de concentração de pessoas possível.
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Deste modo, o Município de Herval d’Oeste, Estado de Santa Catarina, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna pública a
retificação ao Edital de Concurso Público nº 01/2020, publicado em dia 15 de julho de 2020,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital:
1.1

A realização do certame seguirá as novas datas e prazos previstos de acordo com o
seguinte cronograma:
DATA PREVISTA

ATO
(...)
Publicação dos seguintes atos:

11/12/2020

• Regras Especiais de Segurança Sanitária relacionados à COVID-19;
• Convocação de Prova Escrita, com local e horário (cargos da 1ª etapa);

20/12/2020
21/12/2020 até as
07h30min
21/12/2020 - 08h00min
à
22/12/2020 - 17h00min

Data da Prova Escrita Objetiva (1ª Etapa)
Publicação do gabarito provisório e caderno de provas.

Prazo para recurso contra as questões da prova escrita e gabarito provisório.
Publicação dos seguintes atos:

Até o dia 04/01/2021 as
23h59min

• Extrato de Recursos de Questões (se houverem);
• Gabarito Oficial;
• Classificação Provisória;

Dois dias úteis após a
classificação provisória,
iniciando as 8h do primeiro
dia com término as 17h do
segundo dia.
Dois dias úteis após o
encerramento dos
recursos.

Prazo destinado para apresentação de recursos contra o resultado da:
• Classificação Provisória.
• Prova Prática.
Resultado final do Concurso Público nº 01/2020, relativo aos cargos da 1ª
Etapa, que não possuem aplicação de Prova Prática.
Publicação dos seguintes atos:

08/01/2021

• Regras Especiais de Segurança Sanitária relacionados à COVID-19;
• Convocação de Prova Escrita, com local e horário (cargos da 2ª etapa);
• Convocação de Prova Prática, com local e horário.

17/01/2021
18/01/2021 até as
07h30min
18/01/2021 - 08h00min
à
19/01/2021 - 17h00min

Data da Prova Escrita Objetiva (2ª Etapa) e da Prova Prática
Publicação do gabarito provisório e caderno de provas.

Prazo para recurso contra as questões da prova escrita e gabarito provisório.

Publicação dos seguintes atos:
• Extrato de Recursos de Questões (se houverem);
Até o dia 27/01/2021 as
23h59min

• Gabarito Oficial;
• Classificação Provisória;
• Resultado da Prova Prática;
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Dois dias úteis após a
classificação provisória,
iniciando as 8h do primeiro
dia com término as 17h do
segundo dia.
Dois dias úteis após o
encerramento dos
recursos.

1.2

Prazo destinado para apresentação de recursos contra o resultado da:
• Classificação Provisória.
• Prova Prática.
Resultado final do Concurso Público nº 01/2020, relativo aos cargos da 2ª
Etapa e cargos que possuem aplicação de Prova Prática.

Os demais itens do Edital seguem inalterados.
Herval d’Oeste/SC, 10 de dezembro de 2020.
MAURO SÉRGIO MARTINI
Prefeito do Município de Herval d’Oeste
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