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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 01/2020 

 

A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Processo Seletivo nº 

01/2020, destinado a prover vagas do Quadro Temporário de Pessoal do Poder Executivo Municipal de 

Romelândia (SC), torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital do Processo Seletivo nº 01/2020, nos termos 

abaixo: 

 

Considerando a parada das atividades em decorrência da pandemia do 

COVID-19, retoma-se o presente certame a partir da homologação final dos inscritos. 

 

As provas serão aplicadas em atendimento às medidas de segurança 

determinadas pelos Decretos Estadual nº 544/2020 e 562/2020 e Municipal nº 4.244/2020, a fim de 

proteger os candidatos, membros da comissão de acompanhamento e fiscalização e membros da empresa 

organizadora do possível contágio pelo vírus. 

 

Tais medidas serão dispostas juntamente com o ensalamento dos candidatos.  

 

Onde se lê: 

 

6.2 - A prova objetiva será realizada no dia 29 de março de 2020, das 09h00min às 10h30min, na 

Escola Municipal Milena Schafer, localizada à Av. Heraldo Schreiner, nº 26, bairro Fortaleza, no município 

de Romelândia/SC. 

 

Leia-se: 

 

6.2 - A prova objetiva será realizada no dia 14 de junho de 2020, das 09h00min às 10h30min, na 

Escola Municipal Milena Schafer, localizada à Av. Heraldo Schreiner, nº 26, bairro Fortaleza, no município 

de Romelândia/SC. 

 

Onde se lê: 

 

6.27  - O ensalamento será publicado no dia 27 de março de 2020, nos sites www.romelandia.sc.gov.br e 

www.gsassessoriaconcursos.com.br. 

 

6.28  – O gabarito preliminar das provas objetivas será publicado no dia 30 de março de 2020, nos sites 

www.romelandia.sc.gov.br e www.gsassessoriaconcursos.com.br. 

 

http://www.romelandia.sc.gov.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
http://www.romelandia.sc.gov.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
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6.29  - Será facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova objetiva à empresa 

responsável pelo Processo Seletivo, GS Assessoria e Consultoria LTDA - ME, exclusivamente na área do 

candidato, no campo destinado a recursos, no site da empresa www.gsassessoriaconcursos.com.br, nos 

dias 31 de março a 01 de abril de 2020. 

 

6.30  - O gabarito definitivo das provas objetivas será publicado no dia 03 de abril de 2020, nos sites 

www.romelandia.sc.gov.br e www.gsassessoriaconcursos.com.br. 

 

Leia-se: 

 

6.27 - O ensalamento será publicado no dia 11 de junho de 2020, nos sites www.romelandia.sc.gov.br e 

www.gsassessoriaconcursos.com.br. 

 

6.28  - O gabarito preliminar das provas objetivas será publicado no dia 16 de junho de 2020, nos sites 

www.romelandia.sc.gov.br e www.gsassessoriaconcursos.com.br. 

 

6.29  - Será facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova objetiva à empresa 

responsável pelo Processo Seletivo, GS Assessoria e Consultoria LTDA - ME, exclusivamente na área do 

candidato, no campo destinado a recursos, no site da empresa www.gsassessoriaconcursos.com.br, nos 

dias 17 a 18 de junho de 2020. 

 

6.30  - O gabarito definitivo das provas objetivas será publicado no dia 22 de junho de 2020, nos sites 

www.romelandia.sc.gov.br e www.gsassessoriaconcursos.com.br. 

 

Onde se lê: 

 

8.2 -- Os títulos deverão ser entregues no dia 29 de março de 2020, das 08h20min até às 10h45min, 

em fotocópia devidamente autenticada em serventia pública (cartório), juntamente com o Anexo V (em 

duas vias) do presente Edital, lacrados em envelope inviolável, diretamente aos representantes da 

empresa GS Assessoria presentes no local da prova, responsáveis pelo recebimento dos mesmos. 

 

Leia-se: 

 

8.2 - Os títulos deverão ser entregues no dia 14 de junho de 2020, das 08h20min até às 10h45min, 

em fotocópia devidamente autenticada em serventia pública (cartório), juntamente com o Anexo V (em 

duas vias) do presente Edital, lacrados em envelope inviolável, diretamente aos representantes da 

empresa GS Assessoria presentes no local da prova, responsáveis pelo recebimento dos mesmos. 

 

http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
http://www.romelandia.sc.gov.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
http://www.romelandia.sc.gov.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
http://www.romelandia.sc.gov.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
http://www.romelandia.sc.gov.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
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Onde se lê: 

 

8.11 - A nota da prova de títulos será divulgada no dia 30 de março de 2020 juntamente com o gabarito 

preliminar da Prova Objetiva, nos sites www.romelandia.sc.gov.br e www.gsassessoriaconcursos.com.br. 

 

8.12 – Os recursos em relação à prova de títulos poderão ser interpostos à empresa responsável pelo 

Professor de Inglês, GS Assessoria e Consultoria LTDA - ME, exclusivamente na área do candidato, no 

campo destinado a recursos, no site da empresa www.gsassessoriaconcursos.com.br, nos dias 31 de 

março a 01 de abril de 2020. 

 

8.13 - A divulgação da nota final da prova de títulos será no dia 03 de abril de 2020 nos sites 

www.romelandia.sc.gov.br e www.gsassessoriaconcursos.com.br. 

 

Leia-se: 

 

8.11 - A nota da prova de títulos será divulgada no dia 16 de junho de 2020 juntamente com o gabarito 

preliminar da Prova Objetiva, nos sites www.romelandia.sc.gov.br e www.gsassessoriaconcursos.com.br. 

 

8.12 – Os recursos em relação à prova de títulos poderão ser interpostos à empresa responsável pelo 

Professor de Inglês, GS Assessoria e Consultoria LTDA - ME, exclusivamente na área do candidato, no 

campo destinado a recursos, no site da empresa www.gsassessoriaconcursos.com.br, nos dias 17 e 18 de 

junho de 2020. 

 

8.13 - A divulgação da nota final da prova de títulos será no dia 22 de junho de 2020 nos sites 

www.romelandia.sc.gov.br e www.gsassessoriaconcursos.com.br. 

 

Onde se lê: 

 

9.1.2 – A prova prática para os concorrentes às vagas dos cargos identificados no item anterior, será 

realizada no dia 29 de março de 2020, conforme o término da prova objetiva os candidatos deverão se 

apresentar ao local da prova prática. 

 

Leia-se: 

 

9.1.2 – A prova prática para os concorrentes às vagas dos cargos identificados no item anterior, será 

realizada no dia 14 de junho de 2020, conforme o término da prova objetiva os candidatos deverão se 

apresentar ao local da prova prática. 

 

http://www.romelandia.sc.gov.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
http://www.romelandia.sc.gov.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
http://www.romelandia.sc.gov.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
http://www.romelandia.sc.gov.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/


 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA 
 

 
 

Termo Aditivo de Retificação nº 01 do Edital Processo Seletivo 01/2020 – Município de Romelândia/SC. Fls. 4/6 
 

Onde se lê: 

 

9.10 - A nota da prova prática será divulgada no dia 30 de março de 2020 juntamente com o gabarito 

preliminar da Prova Objetiva, nos sites www.romelandia.sc.gov.br e www.gsassessoriaconcursos.com.br. 

 

9.11 – Os recursos em relação à Prova Prática poderão ser interpostos à empresa responsável pelo 

Processo Seletivo, GS Assessoria e Consultoria LTDA - ME, exclusivamente na área do candidato, no campo 

destinado a recursos, no site da empresa www.gsassessoriaconcursos.com.br, no formato de arquivo em 

PDF, entre os dias 31 de março a 01 de abril de 2020. 

 

9.12 - A divulgação da nota final será no dia 03 de março de 2020, nos sites www.romelandia.sc.gov.br 

e www.gsassessoriaconcursos.com.br. 

 

Leia-se: 

 

9.10 - A nota da prova prática será divulgada no dia 16 de junho de 2020 juntamente com o gabarito 

preliminar da Prova Objetiva, nos sites www.romelandia.sc.gov.br e www.gsassessoriaconcursos.com.br. 

 

9.11 – Os recursos em relação à Prova Prática poderão ser interpostos à empresa responsável pelo 

Processo Seletivo, GS Assessoria e Consultoria LTDA - ME, exclusivamente na área do candidato, no campo 

destinado a recursos, no site da empresa www.gsassessoriaconcursos.com.br, no formato de arquivo em 

PDF, entre os dias 17 a 18 de junho de 2020. 

 

9.12 - A divulgação da nota final será no dia 22 de junho de 2020, nos sites www.romelandia.sc.gov.br 

e www.gsassessoriaconcursos.com.br. 

 

Onde se lê: 

 

14 – CRONOGRAMA 

   DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PERÍODO 

1. Período de inscrição  03.03.2020 a 

17.03.2020 

2. Período de inscrição para os doadores de sangue, medula e hipossuficientes 03.03.2020 a 

09.03.2020 

3. Último dia de entrega da documentação da comprovação para candidatos doadores de 

sangue, medula e hipossuficientes. 

10.03.2020 

4. Publicação da homologação preliminar dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 11.03.2020 

http://www.romelandia.sc.gov.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
http://www.romelandia.sc.gov.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
http://www.romelandia.sc.gov.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
http://www.romelandia.sc.gov.br/
http://www.gsassessoriaconcursos.com.br/
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5. Prazo para interposição de recurso quanto ao indeferimento dos pedidos de isenção de 

taxa de inscrição 

12.03.2020 a 

13.03.2020 

6. Publicação da homologação final dos recursos dos pedidos de isenção 16.03.2020 

7. Último dia para a realização do pedido de condições especiais para a realização da 

prova objetiva  

17.03.2020 

8. Último prazo para pagamento da taxa de inscrição 18.03.2020 

9. Publicação da homologação preliminar das inscrições e dos pedidos de condições 

especiais para realização da prova objetiva 

23.03.2020 

10. Prazo de recursos contra as inscrições deferidas e indeferidas 24.03.2020 a 

25.03.2020 

11. Publicação da homologação final das inscrições, divulgação do ensalamento dos 

candidatos e do local da prova objetiva 

27.03.2020 

12. Aplicação da Prova Objetiva, Prova de Títulos e Prova Prática 29.03.2020 

13. Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, das notas preliminares da 

prova de títulos e da prova prática 

30.03.2020 

14. Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar, questões das provas 

objetivas, das notas preliminares da prova de títulos e da prova prática 

31.03.2020 a 

01.04.2020 

15. Divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas, das notas definitivas da prova 

de títulos e da prova prática 

03.04.2020 

16. Divulgação da Ata de Classificação Preliminar 03.04.2020 

17. Prazo para interposição de recurso contra a Ata de Classificação Preliminar 06.04.2020 a 

07.04.2020 

18. Divulgação da Ata de Classificação Final 09.04.2020 

 

Leia-se: 

 

14 - CRONOGRAMA 

   DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PERÍODO 

1. Divulgação do ensalamento 11.06.2020 

2. Aplicação da Prova Objetiva, Prova de Títulos e Prova Prática 14.06.2020 

3. Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, das notas preliminares da 

prova de títulos e da prova prática 

16.06.2020 

4. Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar, questões das provas 

objetivas, das notas preliminares da prova de títulos e da prova prática 

17.06.2020 a 

18.06.2020 

5. Divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas, das notas definitivas da prova 

de títulos e da prova prática 

22.06.2020 
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6. Divulgação da Ata de Classificação Preliminar 22.06.2020 

7. Prazo para interposição de recurso contra a Ata de Classificação Preliminar 23.06.2020 a 

24.06.2020 

8. Divulgação da Ata de Classificação Final 25.06.2020 

 

As disposições não contidas neste Termo Aditivo de Retificação nº 01, 

seguem o que já está determinado no Edital de Abertura Processo Seletivo 01/2020. 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Romelândia/SC, 27 de maio de 2020. 

 

VALDIR BUGS 

Prefeito Municipal  

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 


