Município de São Bernardino
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019
SEGUNDA ERRATA AO EDITAL Nº 001/2019
ADELI JOSÉ RIFFEL, Prefeito Municipal de São Bernardino - SC, no uso de suas atribuições legais, e tendo
em vista ao recebimento de poucas inscrições, tendo cargos que não havia nenhuma a ser divulgada
como deferida, TORNA PÚBLICO a segunda errata com alteração do cronograma ANEXO IV do Processo,
prorrogando prazos para inscrições, pagamento e horários, entre outros conforme a seguir:
Processo Seletivo nº 001/2019
EVENTO
Publicação da íntegra do Edital
Prazo para impugnação das disposições editalícias
Período de inscrições exclusivamente via internet

Data

Último prazo para pagamento da taxa de inscrição.
Prazo final para entrega do requerimento e do laudo médico dos
candidatos que optarem por vagas para pessoas portadoras de
deficiência física e solicitar condição especial para realização da
prova, inclusive mãe nutriz e para envio da documentação para
isenção da inscrição.
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de todos os
cargos.
Prazo para recursos contra o resultado da divulgação das
inscrições.
Publicação dos locais de realização das provas e homologação
definitiva das inscrições.
Aplicação da prova escrita objetiva
Divulgação do gabarito preliminar e do caderno da prova objetiva
escrita
Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova
objetiva escrita
Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva escrita e do
Julgamento dos recursos
Divulgação da classificação preliminar
Recursos contra a classificação preliminar das provas
Divulgação e Homologação da classificação final das provas

25/01/2019
25 a 03/02/2019
25/01 a 19/02/2019 até
12h00min
21/02/2019 em horário
bancário
19/02/2019

22/02/2019
22 a 25/02/2019
26/02/2019
03/03/2019
04/03/2019 a partir das
10h00min
04 a 08/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15 a 19/03/2019
20/03/2019

Fica alterado o quadro dos horários do item 4.3.3., ficando assim definido:
4.3.3. Os horários de realização das provas ficam assim definidos:

Evento
Abertura dos portões e acesso dos candidatos aos locais de prova.
Inicio da prova de títulos
Final da prova de títulos
Fechamento dos portões, não sendo permitido o acesso de

Horário
14h15min
14h20min
14h50min
14h50min
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candidatos, sob qualquer alegação, a partir deste horário.
Abertura dos invólucros e distribuição das provas e na sequência início
das provas
OBS.: O tempo gasto para abertura e distribuição das provas e
recebimento de títulos será acrescido ao tempo final da prova caso
seja necessário.
O tempo mínimo de permanência em sala de prova é de 01 (uma)
hora, saída às:
Saída da sala com o caderno de questões
Final Devolução obrigatória do caderno de questões e cartão-resposta

15h00min

16h00min
17h00min
18h00min

Todas as previsões de datas do edital passam a vigorar conforme o cronograma e horários acima, ficando o
edital Consolidado.
Permanecem inalteradas as demais disposições editalícias.
São Bernardino – SC, 14 de fevereiro de 2019.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal
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