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Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Anchieta
Secretaria Municipal de Administração

RETIFICAÇÃO Nº 01
O PREFEITO DE ANCHIETA, ESTADO DE SANTA CATARINA, Sr. IVAN JOSÉ CANCI,
no uso de suas atribuições e nos termos dos dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil,
da Lei Orgânica Municipal, da Lei Complementar nº 031/2011, Lei Complementar nº 032/2011 e da Lei
Complementar nº 033/2011, TORNA PÚBLICO a REABERTURA do Edital de Concurso Público nº
01/2021 destinado a admissão de servidores para o quadro da administração direta do município de
Anchieta, vinculado ao Regime de Trabalho - Estatutário e Regime Previdenciário - Regime Geral de
Previdência Social – RGPS, para atender necessidades de excepcional interesse público, com as seguintes
alterações:

ONDE SE LÊ:
6.1. Da Prova Objetiva
6.1.1. A prova objetiva é obrigatória para todos os candidatos homologados neste edital e será aplicada no
dia 07/03/2021, em local a ser informado na publicação do ensalamento, conforme o Cronograma do edital
(Anexo II), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e www.anchieta.sc.gov.br
LEIA-SE:
6.1. Da Prova Objetiva
6.1.1. A prova objetiva é obrigatória para todos os candidatos homologados neste edital e será aplicada no
dia 26/06/2021, em local a ser informado na publicação do ensalamento, conforme o Cronograma do edital
(Anexo II), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e www.anchieta.sc.gov.br

ONDE SE LÊ:
7.1. A correção do cartão resposta do candidato será realizada através do processo de leitura digital, em
Sessão Pública a ser realizada na Sede da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de
Santa Catarina, sito à Rua Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de São Miguel do Oeste - SC, às 08h30min do dia
30/03/2021, com a projeção das notas em telão para que todos os presentes na sessão possam acompanhar a
correção, bem como a identificação do candidato.
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LEIA-SE:
7.1. A correção do cartão resposta do candidato será realizada através do processo de leitura digital, em
Sessão Pública a ser realizada na Sede da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de
Santa Catarina, sito à Rua Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de São Miguel do Oeste - SC, às 08h30min do dia
20/07/2021, com a projeção das notas em telão para que todos os presentes na sessão possam acompanhar a
correção, bem como a identificação do candidato.

ONDE SE LÊ:
10.1. É admitido recurso quanto a divergências:
(...)
e) Na formulação das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar divulgado | No período de 09 e
10/03/2021;
f) No parecer dos recursos interpostos em face das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar
divulgado | No período de 19/03/2021 (OBS: Somente serão apreciados os recursos interpostos em face de
pareceres de questões que já foram alvo de recursos conforme a alínea “e”, bem como recursos que
apresentem fundamentadamente a discordância com os termos do parecer exarado, trazendo o devido
embasamento e justificativa que contrapõe o parecer recorrido. Recursos contra questões que não foram alvo
de recursos conforme a alínea “e” não serão apreciados, assim como aqueles que não apresentem a devida
fundamentação em relação a discordância com o parecer emitido);
g) No Resultado Preliminar da Prova Objetiva | No período de 01 e 02/04/2021.
LEIA-SE:
10.1. É admitido recurso quanto a divergências:
(...)
e) Na formulação das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar divulgado | No período de 29 e
30/06/2021;
f) No parecer dos recursos interpostos em face das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar
divulgado | No período de 12/07/2021 (OBS: Somente serão apreciados os recursos interpostos em face de
pareceres de questões que já foram alvo de recursos conforme a alínea “e”, bem como recursos que
apresentem fundamentadamente a discordância com os termos do parecer exarado, trazendo o devido
embasamento e justificativa que contrapõe o parecer recorrido. Recursos contra questões que não foram alvo
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de recursos conforme a alínea “e” não serão apreciados, assim como aqueles que não apresentem a devida
fundamentação em relação a discordância com o parecer emitido);
g) No Resultado Preliminar da Prova Objetiva | No período de 21 e 22/07/2021.

ONDE SE LÊ:
ANEXO II - CRONOGRAMA
OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se ocorrerem, serão
publicadas nos sites do município e da AMEOSC.
CRONOGRAMA
DATA
OBSERVAÇÕES
(...)
Prova Objetiva

A prova objetiva será realizada em local a
ser
informado
na
publicação
do
ensalamento, conforme o Cronograma do
edital (Anexo II), nos endereços eletrônicos:
www.ameosc.org.br
e
www.anchieta.sc.gov.br
Publicação das Provas Objetivas aplicadas
08/03/2021
Até às 23h59min, no site:
www.ameosc.org.br
Publicação do gabarito preliminar
08/03/2021
Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br e
www.anchieta.sc.gov.br
Prazo para interposição de recurso em 09 e 10/03/2021 Pela internet, no site:
face das questões da prova objetiva e do
www.ameosc.org.br
gabarito preliminar
Publicação do parecer de recurso
interposto em face das questões da prova
objetiva e do gabarito preliminar
Prazo para interposição de recurso contra
o parecer do recurso interposto em face
das questões da Prova Objetiva e do
Gabarito Preliminar
Publicação do parecer de recurso contra o
parecer exarado preliminarmente em face
das questões da Prova Objetiva e do
Gabarito Preliminar

07/03/2021

18/03/2021

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br

19/03/2021

Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

25/03/2021

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br
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Publicação do gabarito final

26/03/2021

Sessão Pública para correção dos cartões
resposta e identificação dos candidatos

Publicação do Resultado Preliminar da
prova objetiva
Prazo para interposição de recurso em
face do resultado preliminar da prova
objetiva
Publicação do parecer de recurso
interposto em face do resultado preliminar
da prova objetiva
Publicação do resultado final

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br e
www.anchieta.sc.gov.br
30/03/2021
Às 08h30min, na Sede da AMEOSC –
Associação dos Municípios do Extremo
Oeste de Santa Catarina, sito à Rua Osvaldo
Cruz, n° 167, Centro de São Miguel do
Oeste – SC.
31/03/2021
Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br e
www.anchieta.sc.gov.br
01 e 02/04/2021 Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br
05/04/2021

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br

06/04/2021

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br
e
www.anchieta.sc.gov.br e também no Mural
Público da Prefeitura de Anchieta – SC.

LEIA-SE:
ANEXO II - CRONOGRAMA
OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se ocorrerem, serão
publicadas nos sites do município e da AMEOSC.
CRONOGRAMA
DATA
OBSERVAÇÕES
(...)
Prova Objetiva

26/06/2021

Publicação das Provas Objetivas aplicadas

28/06/2021

A prova objetiva será realizada em local a
ser
informado
na
publicação
do
ensalamento, conforme o Cronograma do
edital (Anexo II), nos endereços eletrônicos:
www.ameosc.org.br
e
www.anchieta.sc.gov.br
Até às 23h59min, no site:
www.ameosc.org.br
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Publicação do gabarito preliminar

28/06/2021

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br e
www.anchieta.sc.gov.br
Prazo para interposição de recurso em 29 e 30/06/2021 Pela internet, no site:
face das questões da prova objetiva e do
gabarito preliminar
www.ameosc.org.br
Publicação do parecer de recurso
interposto em face das questões da prova
objetiva e do gabarito preliminar
Prazo para interposição de recurso contra
o parecer do recurso interposto em face
das questões da Prova Objetiva e do
Gabarito Preliminar
Publicação do parecer de recurso contra o
parecer exarado preliminarmente em face
das questões da Prova Objetiva e do
Gabarito Preliminar
Publicação do gabarito final

09/07/2021

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br

12/07/2021

Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

16/07/2021

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br

Sessão Pública para correção dos cartões
resposta e identificação dos candidatos

Publicação do Resultado Preliminar da
prova objetiva
Prazo para interposição de recurso em
face do resultado preliminar da prova
objetiva
Publicação do parecer de recurso
interposto em face do resultado preliminar
da prova objetiva

19/07/2021

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br e
www.anchieta.sc.gov.br
20/07/2021
Às 08h30min, na Sede da AMEOSC –
Associação dos Municípios do Extremo
Oeste de Santa Catarina, sito à Rua Osvaldo
Cruz, n° 167, Centro de São Miguel do
Oeste – SC.
20/07/2021
Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br e
www.anchieta.sc.gov.br
21 e 22/07/2021 Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br
23/07/2021

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br
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Publicação do resultado final

23/07/2021

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br
e
www.anchieta.sc.gov.br e também no Mural
Público da Prefeitura de Anchieta – SC.

As demais informações contidas neste edital permanecem inalteradas.

Anchieta – SC, 14 de abril de 2021.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
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