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Estado de Santa Catarina 

Município de Curitibanos 

Concurso Público 001/2020 

ATO 005 - 01/2020 

 

 

O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo 

presidente, o Excelentíssimo Senhor JOSE ANTONIO GUIDI, TORNA PÚBLICO o presente 

Edital para divulgar o que segue: 

 

 

1. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO E DIVULGAÇÃO DO NOVO 

CRONOGRAMA 

 

1.1 Visando a prevenção ao contágio do COVID-19, por determinação da Prefeitura 

Municipal de Curitibanos, está PRORROGADO o prazo de inscrições para o Concurso Público 

n.º 01/2020, como também está ADIADA a data da realização da prova objetiva, seguindo o 

cronograma abaixo: 

 

DATA PREVISTA ETAPA / FASE 

[...] 

31/05/2020 Prazo final para o pagamento do valor  de inscrição 

02/06/2020 
Homologação provisória das inscrições, da listagem de candidatos com 
condição especial de prova, de candidatos inscritos em vaga especial e 
na condição de jurado 

03/06/2020 - 14h00min à 
06/06/2020 - 14h00min 

Prazo para recurso contra não homologação da inscrição, contra o 
indeferimento de condição especial de prova, indeferimento de vaga 
especial e condição de jurado 

09/06/2020 Homologação final das inscrições (definitivo) 

22/06/2020 Publicação dos locais da prova 

28/06/2020 APLICAÇÃO DA PROVA TEÓRICO – OBJETIVA  

29/06/2020 Publicação do gabarito provisório  

30/07/2020 - 14h00 à 
04/07/2020 - 14h00min 

Prazo para recurso contra as questões da prova teórico - objetiva e 
gabarito provisório. 

até 07/07/2020 Publicação do gabarito oficial 

até 07/07/2020 Publicação das notas da prova objetiva  

08/07/2020 - 14h00 à 
11/07/2020 - 14h00min 

Prazo para recurso contra a nota da prova objetiva 

13/07/2020 Publicação das notas oficiais da prova objetiva   

13/07/2020 Convocação para prova prática e de títulos 

14/07/2020 – 14h00min à 
17/07/2020 – 14h00min 

PERÍODO DE ENVIO DE TÍTULOS 

19/07/2020 PROVA PRÁTICA 

até 21/07/2020 
Publicação das notas da prova prática, de títulos e classificação 
provisória 

22/07/2020 – 14h00min à 
25/07/2020 – 14h00min 

Prazo de recurso contra as notas da prova prática, de títulos e 
classificação provisória 

até 28/07/2020 Publicação das notas oficiais 
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  O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de 

inscritos, de recursos, intempéries e por decisão da Comissão Especial do Concurso Público e 

da Comissão da WE DO SERVIÇOS INTELIGENTES, sendo de total responsabilidade do 

candidato acompanhar suas alterações nos meios de divulgação do certame, previstos no Item 

2 deste Edital, não cabendo qualquer tipo de reembolso ou restituição ao candidato, em virtude 

de alteração de qualquer data inicialmente prevista. 

 

Curitibanos, 15 de maio de 2.020. 

 

JOSÉ ANTONIO GUIDI 

Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e publique-se. 

 


