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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

Termo de Retificação nº 01
Página  de 4

RETIFICAÇÃO Nº 01
AO EDITAL DE TESTE SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021

O Município de União do Oeste, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal VALMOR GOLO, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação nº 01 ao Edital de Teste Seletivo nº 01/2021, nos seguintes termos:

	CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 1.172 de 26/02/2021 que estabelece, em caráter extraordinário, medidas de enfrentamento da COVID – 19 em todo território catarinense e dá outras providencias;
	CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 562, compilado e atualizado em 24/02/2021 que estabelece situação de Calamidade Pública em todo Estado de Santa Catarina em função da Pandemia do CONVI -0 19, e;
	CONSIDERANDO as medidas de enfrentamento ao covid-19 instituídas pelo município de União do Oeste – SC, pelo Decreto Municipal nº 4.742 de 26 de fevereiro de 2021. 

Fica alterado o Item 11 -  CRONOCRAMA DE EXEUCÇÃO, do Edital Teste Seletivo nº 01/2021, passando a ter a seguinte redação:
Onde se lê:

Prazo de Inscrição
12.02.2021 a 25.02.2021
Período de inscrição para doadores de sangue, medula óssea e hipossuficientes 
12.02.2021 a 18.02.2021
Ultimo dia de entrega da documentação da comprovação para candidatos doadores de sangue, medula e hipossuficientes. 
18.02.2021
Publicação da homologação preliminar dos pedidos de isenção de taxa de inscrição.
19.02.2021
Prazo para interposição de recurso quanto ao indeferimento dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
22.02.2021
Publicação da homologação final dos recursos dos pedidos de isenção da taxa de inscrição
23.02.2021
Ultimo dia para realização do pedido de condições especiais para realização prova objetiva e envio da documentação aos portadores de deficiência
24.02.2021
Ultimo prazo para pagamento da taxa de inscrição
25.02.2021
Publicação da homologação preliminar das inscrições e dos pedidos de condições especiais para realização da prova objetiva
26.02.2021
Prazo de recursos contra as inscrições deferidas e indeferidas
01.03.2021
Publicação da homologação final das inscrições, divulgação do ensalamento dos candidatos e local da prova objetiva
04.03.2021
Aplicação da Prova Objetiva e Prova de Títulos
07.03.2021
Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas e de títulos
08.03.2021
Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar, questões das provas objetivas e notas preliminares da prova de títulos
10.03.2021
Divulgação do Gabarito definitivo das provas objetivas e das notas definitivas da prova de títulos
12.03.2021
Divulgação da Ata de Classificação Preliminar
15.03.2021
Prazo para interposição de recurso contra a Ata de Classificação Preliminar
16.03.2021
Divulgação da Ata de Classificação Final
18.03.2021


1.2. Leia-se
ATIVIDADES E DATAS RETIFICADAS (em vermelho) 
CRONOGRAMA
Prazo de Inscrição
12.02.2021 a 25.02.2021
Período de inscrição para doadores de sangue, medula óssea e hipossuficientes 
12.02.2021 a 18.02.2021
Ultimo dia de entrega da documentação da comprovação para candidatos doadores de sangue, medula e hipossuficientes. 
18.02.2021
Publicação da homologação preliminar dos pedidos de isenção de taxa de inscrição.
19.02.2021
Prazo para interposição de recurso quanto ao indeferimento dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
22.02.2021
Publicação da homologação final dos recursos dos pedidos de isenção da taxa de inscrição
23.02.2021
Ultimo dia para realização do pedido de condições especiais para realização prova objetiva e envio da documentação aos portadores de deficiência
24.02.2021
Ultimo prazo para pagamento da taxa de inscrição
25.02.2021
Publicação da homologação preliminar das inscrições e dos pedidos de condições especiais para realização da prova objetiva
26.02.2021
Prazo de recursos contra as inscrições deferidas e indeferidas
01.03.2021
Publicação da homologação final das inscrições, divulgação do ensalamento dos candidatos e local da prova objetiva
04.03.2021
Aplicação da Prova Objetiva e Prova de Títulos
14.03.2021
Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas e de títulos
15.03.2021
Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar, questões das provas objetivas e notas preliminares da prova de títulos
17.03.2021
Divulgação do Gabarito definitivo das provas objetivas e das notas definitivas da prova de títulos
19.03.2021
Divulgação da Ata de Classificação Preliminar
23.03.2021
Prazo para interposição de recurso contra a Ata de Classificação Preliminar
24.03.2021
Divulgação da Ata de Classificação Final
26.03.2021



2. Disposições Finais
Todos os demais itens do edital não retificados nesta tratativa, permanecerão válidos.
A Empresa GS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME, junto com a Comissão Organizadora nomeada pelo Executivo Municipal, tomarão todas as providencias para o fiel cumprimento do estabelecido nesta retificação ao Edital.
O local da prova será definido na publicação oficial do ensalamento para a prova objetiva.
A média classificatória definida no Edital Original das questões objetivas e de títulos, permanecerão inalterados. 

União do Oeste – SC, 01 de março de 2021



               VALMOR GOLO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

