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 EDITAL 001/2021 
 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

  
ÉRCIO KRIEK, PREFEITO MUNICIPAL DE POMERODE, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37, da 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o TERMO DE REABERTURA do Edital 001/2021 de Concurso 

Público 01/2021,  para preenchimento de vagas de categorias funcionais, constantes nos Quadros de Pessoal da Administração Pública 

Municipal,  conforme segue: 
    

TERMO DE REABERTURA 

 
Por este instrumento, reabre-se o Edital 001/2021 de Concurso Público 01/2021, respeitando a publicação das novas datas, com 30 

(trinta) dias de antecedência dos atos subsequente a data de 25/02/2021, conforme determinou o comunicado de suspensão do certame, 

passando este edital, a ter um novo cronograma, conforme segue: 
 

 1. DO CRONOGRAMA DESTE CERTAME 

DATA ATO 

14/01/2021 Publicação do Edital. 

14/01/2021 até as 23horas e 59min 

do dia 19/02/2021 
Período de Inscrições. 

14/01/2021 até 09/02/2021 Prazo para anexar documentos para isenção. 

11/02/2021 Publicação das isenções deferidas e indeferidas. 

12 e 13/02/2021 Prazo para recurso contra indeferimento da isenção. 

18/02/2021 Publicação do julgamento dos recursos contra indeferimento da isenção. 

14/01/2021 a 22/02/2021 Prazo para pagamento da taxa de inscrição. 

Alterado pelo termo de reabertura 

22/04/2021 PUBLICAÇÃO DO TERMO DE REABERTURA DO CERTAME. 

24/05/2021 Publicação do rol dos inscritos Deferidos e Indeferidos. 

25 e 26/05/2021 Prazo para recursos do não deferimento do pedido de inscrição. 

28/05/2021 Homologação das Inscrições. 
Publicação do local e horário da prova objetiva 

 
06/06/2021 

Realização da prova objetiva. 

Publicação do gabarito provisório (após as 18 horas). 

07 e 08/06/2021 Prazo para recursos contra formulação das questões e discordância com o gabarito 

da prova objetiva. 
 

17/06/2021 
Publicação do julgamento dos recursos contra formulação de questões e 

discordância com o gabarito. 
Publicação do gabarito definitivo. 
Publicação da nota da prova objetiva. 
Convocação para realização da prova de títulos. 

21 a 24/06/2021 Prazo para envio dos documentos referentes à prova de títulos. 

18 e 19/06/2021 Prazo para recurso contra nota da prova objetiva e convocação para realização da 

prova de títulos. 
21/06/2021 Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova objetiva e convocação 

para realização da prova de títulos. 
08/07/2021 Publicação da nota da prova de títulos e classificação provisória. 

09 e 10/07/2021 Prazo para recurso contra nota da prova de títulos e classificação provisória. 

13/07/2021 Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova objetiva e classificação 

provisória. 
13/07/2021 Publicação do resultado final para homologação. 
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Este termo altera todas as datas do referido edital. 
 
Município de Pomerode, 22 de abril de 2021.  
 
 
 

ÉRCIO KRIEK  
Prefeito Municipal  

 
 
 
 

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

