ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2020
TIAGO DALSASSO, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, no uso de suas atribuições legais, nos termos do
artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO 01/2021 E
REABERTURA DO CERTAME, do Edital de Processo Seletivo 02/2020, conforme segue:

RETIFICAÇÃO 01/2021 E REABERTURA DO CERTAME
Considerando que a Pandemia da Covid-19 suspendeu a aplicação das provas do edital Processo Seletivo
02/2020;
Considerando a necessidade de contratação de pessoal, para atender as necessidades de atendimento à
população, inclusive para atender serviços essenciais;
Considerando que existem cargos ofertados no referido Processo seletivo, que apresentam número de inscritos
abaixo do necessário para a oferta do serviço público;
Considerando que devido as suspensões do certame, motivo que possa ter prejudicado algum candidato na
efetivação da inscrição;
Considerando que há nove cargos ofertados sem nenhum candidato inscrito.
A administração municipal DECIDE:
1 – Reabrir o certame prorrogando o período de inscrição por 07 (sete) dias para que:
• Novos candidatos possam realizar inscrições e preencher o número necessário de inscritos;
• Os candidatos que não efetivaram o pagamento da inscrição possam reimprimir a segunda via do boleto e
efetivar sua inscrição neste certame.
2 – Candidatos que já realizaram a inscrição e efetivaram o pagamento, poderão solicitar cancelamento para
realizar nova inscrição, desde que realizem novo pagamento, visto que não há oferta de novos cargos e vagas;
3 – Os candidatos que já possuem inscrição permanecerão inscritos e deferidos conforme homologação das
inscrições publicadas pelo ato 08 deste certame;
4 – Os novos atos decorrentes do novo cronograma alterarão os atos já publicados;
5 – Será divulgado nos sítios do Município e da empresa, bem como será enviado e-mail para todos os
candidatos com inscrições deferidas e indeferidas, para dar publicidade a este ato.
6 – O edital passa a ter as redações alteradas conforme segue:
ONDE SE LÊ:
1. DO CRONOGRAMA DESTE CERTAME
DATA
13/10/2020
13/10/2020 até às 23h59min do dia 12/11/2020
13/10/2020 a 03/11/2020

ATO
Publicação do Edital – Consolidado com as retificações
Período de Inscrições
Prazo para anexar documentos para isenção

04/11/2020

Publicação das isenções deferidas e indeferidas

05/11/2020

Prazo para recursos do não deferimento do pedido de isenção
Publicação do julgamento dos recursos do não deferimento do
pedido de isenção

06/11/2020
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13/10/2020 a 13/11/2020

26/11/2020

Prazo para pagamento da taxa de inscrição
Publicação do rol de inscritos
Publicação do local da prova objetiva e prática
Prazo para recursos do não deferimento do pedido de inscrição
Publicação do julgamento dos recursos contra indeferimento de
inscrição.
Homologação das Inscrições

06/12/2020

Realização da prova objetiva e prática

06/12/2020

Publicação do gabarito provisório (após as 18 horas)
Prazo para recursos da formulação das questões e discordância
com o gabarito da prova objetiva
Publicação do julgamento dos recursos contra formulação de
questões e discordância com o gabarito
Publicação do gabarito definitivo, nota da prova objetiva, prática e
classificação provisória.
Prazo para recurso contra nota da prova objetiva, prática e
classificação provisória.
Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova
objetiva, prática e classificação provisória.
Publicação do resultado final para Homologação

17/11/2020
18 e 19/11/2020
24/11/2020

07 e 08/12/2020

16/12/2020

17 e 18/12/2020
21/12/2020
21/12/2020
LEIA-SE:

1. DO CRONOGRAMA DESTE CERTAME
DATA
11/01/2021
13/10/2020 até às 23h59min do dia 17/01/2021
13/10/2020 a 12/01/2021

ATO
Publicação do Edital – Consolidado com as retificações
Período de Inscrições
Prazo para anexar documentos para isenção

13/01/2021

Publicação das isenções deferidas e indeferidas

14/01/2021

25/01/2021

Prazo para recursos do não deferimento do pedido de isenção
Publicação do julgamento dos recursos do não deferimento do
pedido de isenção
Prazo para pagamento da taxa de inscrição
Publicação do ROL DOS INSCRITOS E DIVULGAÇÃO DO
LOCAL DA PROVA OBJETIVA
Prazo para recursos do não deferimento do pedido de inscrição
Publicação do julgamento dos recursos contra indeferimento de
inscrição.
Homologação das Inscrições

31/01/2021

Realização da prova objetiva e prática

31/01/2021

Publicação do gabarito provisório (após as 18 horas)
Prazo para recursos da formulação das questões e discordância
com o gabarito da prova objetiva
Publicação do julgamento dos recursos contra formulação de
questões e discordância com o gabarito
Publicação do gabarito definitivo, nota da prova objetiva, prática e
classificação provisória.

15/01/2021
13/10/2020 a 18/01/2021
22/01/2021
23 e 24/01/2021
25/01/2021

01 e 02/02/2021

09/02/2021

2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
Prazo para recurso contra nota da prova objetiva, prática e
classificação provisória.
12/02/2021
Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova
objetiva, prática e classificação provisória.
12/02/2021
Publicação do resultado final para Homologação
Este novo cronograma altera todas as datas descritas no edital.
10 e 11/02/2021

ONDE SE LÊ:
4.2.6. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, pleitear a troca de cargo
e/ou a devolução da importância recolhida, uma vez que o valor da inscrição somente será restituído em caso de anulação
plena do Processo Seletivo. As solicitações de cancelamento de inscrição devem ser realizadas antes de efetuar o
pagamento, assim o candidato deve realizar nova inscrição e gerar novo boleto, pois cada inscrição gera um boleto.
LEIA-SE:
4.2.6. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, pleitear a devolução da
importância recolhida, uma vez que o valor da inscrição somente será restituído em caso de anulação plena do Concurso
Público, neste caso o candidato será restituído do valor da inscrição após desconto da cobrança bancária.
4.2.6.1. As solicitações de cancelamento de inscrição devem ser realizadas antes de efetuar o pagamento, assim o
candidato deve realizar nova inscrição e gerar novo boleto, pois cada inscrição gera um boleto. Para solicitação de
cancelamento de inscrição após o pagamento da inscrição, o candidato deverá efetuar novo pagamento, mesmo que já
tenha efetuado o pagamento de outra inscrição. Não será restituído o valor de inscrição neste caso.
4.2.6.2. As solicitações de cancelamento devem ser realizadas, exclusivamente, através do e-mail
contato@acesseconcursossc.com.br ou WhatsApp 47-984207695, informando qual inscrição deseja cancelar, anexando
documento oficial com foto.

ONDE SE LÊ:
4.4.2. Quaisquer dúvidas referentes a este Processo Seletivo poderão ser sanadas através do e-mail
contato@acesseconcursossc.com.br.
LEIA-SE:
4.4.2. Quaisquer dúvidas referentes a este Concurso Público poderão ser sanadas através do e-mail
contato@acesseconcursossc.com.br ou no aplicativo WhatsApp 47-98420.7695 (SOMENTE MENSAGEM DE
TEXTO). não serão prestadas informações sobre edital através de contato telefônico, apenas através de e-mail e
WhatsApp para que as informações fiquem registradas.
4.4.3. Para acompanhar sua inscrição, o candidato deve acessar a área do candidato e clicar em comprovante de inscrição,
após o banco reconhecer o pagamento, aparecerá a informação “Status Deferido”.

ONDE SE LÊ:
7.2.4. Em hipótese alguma haverá segunda chamada após o horário de início da prova, nem a realização de prova fora do
horário e local marcado para todos os candidatos;
LEIA-SE:
7.2.4. Em hipótese alguma haverá segunda chamada após o horário de início da prova, nem a realização de prova fora do
horário e local marcado para todos os candidatos, sendo de responsabilidade do candidato comparecer ao local da(s)
prova(s) no horário definido;
7.2.4.1. A empresa Acesse Concursos e a Administração municipal não se responsabilizam por qualquer ônus ou
intempérie que impossibilite a chegada do candidato no local da prova mesmo que haja reaplicação de qualquer das
provas.
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Os demais itens permanecem inalterados.

Nova Trento, 11 de janeiro de 2021.

TIAGO DALSASSO
Prefeito Municipal
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