
EDITAL Nº 06/2021 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021

Altera  a  data  da  realização  da  prova  e  das
etapas posteriores

 

A Câmara  de  Vereadores  do  Município  de  Vidal  Ramos,  Estado  de  Santa  Catarina,  por  seu
Presidente, o Senhor Flávio Zeitz, no uso de suas atribuições legais,  torna público no uso de suas
atribuições legais, e a Comissão do Concurso Público, nomeada  pela Portaria  nº 006/2021,  torna
público a alteração da data da realização da prova e etapas posteriores, conforme segue:

1. Altera o item 4.4.2 do edital nº 001/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:

4.4.2. As  provas escritas serão realizadas na  data provável de  25/04/2021,
salvo  a  ocorrência  de  fatos  supervenientes  de  modo  a  impossibilitar  a
realização nesta data. 

2.  Altera o Anexo III do edital nº 001/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 ANEXO III
EDITAL Nº 01/2021 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
(sujeito a alterações)

EVENTO DATA
Divulgação do Edital 11/02/2021
Recurso contra o Edital 12/02/2021 a 15/02/2021
Inscrições Das 14h do dia 12/02/2021

até as 18h do dia
14/03/2021

Prazo para requerer isenção como doador de sangue ou
medula

26/02/2021

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 01/03/2021
Recurso quanto ao indeferimento de pedidos de isenção 02/03 a 03/03/2021
Divulgação do resultado final dos pedidos de isenção 05/03/2021
Requerimentos  de  condição  especial  para  realização  de

provas, de amamentação e portador de deficiência
08/03/2021

Último dia de pagamento do boleto (taxa de inscrição) 15/03/2021
Divulgação da lista de inscritos 17/03/2021
Recurso das inscrições 18/03 a 19/03/2021
Divulgação da lista final de inscritos (homologação) 30/03/2021
Data provável de realização das provas escritas 25/04/2021
Divulgação dos gabaritos 25/04/2021 após as 19h
Recursos das provas escritas e gabaritos 26/04 a 27/04/2021
Gabaritos definitivos e resultados preliminares das provas

escritas
28/04/2021

Recursos dos resultados preliminares das provas escritas 29/04 a 30/04/2021



Divulgação do resultado final e homologação do Concurso
Público

03/05/2021

3.  Altera o item 5 do edital nº 005/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:

5. As  provas serão realizadas no dia 25/04/2021, na  Escola Municipal Padre
Heriberto  Hartmann,  em  Vidal  Ramos  –  SC,  situada à Rua  Augusto
Stoltenberg, 110 – Centro:

Vidal Ramos/SC, 01 de abril de 2021.

FLÁVIO ZEITZ
Presidente da Câmara de Vereadores de Vidal Ramos

Andre Luis Preis Domingos
Presidente da Comissão do Concurso Público
Portaria nº 006/2021

https://www.grancursosonline.com.br/assinatura-ilimitada

	EDITAL Nº 06/2021 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021

