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CONCURSO PÚBLICO Nº 050/2022 
 

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
 

A Prefeitura Municipal de Pomerode, através do Prefeito Municipal, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, RESOLVE RETIFICAR os itens 
abaixo e RATIFICAR os demais itens do edital: 
 
01 – O quadro do item 1.2 para os cargos de Assistente de Farmácia e Cirurgião Dentista, 
passa a constar da seguinte forma: 
 
Ensino Médio e/ou Técnico 

CARGO VAGAS CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 

REQUISITOS 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

Assistente de 
Farmácia 

01 
40h 

semanais 
R$ 

2.590,82 

Ensino médio completo e 
CNH categoria B e curso 
de assistente de farmácia 

R$ 120,00 

 
 
Ensino Superior 

CARGO VAGAS CARGAH
ORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 

REQUISITOS 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

Cirurgião 
Dentista 

Comunitário 
01 

40h 
semanais 

R$ 
12.049,77 

Nível superior em 
Odontologia, devidamente 

registrado no órgão 
competente e Registro no 

Conselho Regional da 
categoria 

R$ 150,00 

 
02 – Os candidatos inscritos para os cargos de Assistente de Farmácia e Cirurgião Dentista 
do Concurso Público nº 050/2022, da Prefeitura de Pomerode, que se inscreveram até o 
dia 21/09/2022 e que pagaram o boleto da taxa de inscrição poderão requerer a restituição 
do valor até o dia 07/10/2022 enviando e-mail para contato@conscamweb.com.br -  
Assunto: Devolução da Taxa de Inscrição do Concurso de Pomerode – Cargo: Assistente 
de Farmácia ou Cirurgião Dentista, informando número do pix ou dados bancários 
completos (nome completo do titular da conta, CPF, nome e número do banco, número da 
agência e número da conta - informando se conta corrente ou poupança), bem como 
anexando o comprovante de Pagamento. A devolução será depositada até o dia 
20/10/2022. 
 
03 – O item 2.18, alínea “a” do edital de abertura de inscrições, passa a consta da seguinte 
forma: 
“a) acessar o site www.conscamweb.com.br a partir das 10h00min do dia 20/09/2022 às 
16h00min do dia 06/10/2022.” 
 



 

                                                                                                     
 

 

 

 

 

04 - O item 2.18, alínea “c” do edital de abertura de inscrições, passa a consta da seguinte 
forma: 
“c) entregar no Setor de Protocolo da Prefeitura de Pomerode/SC, até o fim do 
expediente do setor de protocolo, do dia 06/10/2022 envelope lacrado, indicando: 
Concurso Público nº 050/2022 da Prefeitura de Pomerode/SC– isenção do valor da 
taxa de inscrição – e preencher o Anexo V devidamente identificado, fundamentado 
e, além do Boleto Bancário (não pago) decorrente da inscrição no concurso, inserir 
em anexo os seguintes documentos:” 
 
05 – O Edital de Abertura de Inscrições, passa a constar acrescido do item abaixo: 
“2.18 
 
d) poderá também enviar por e-mail através do e-mail: 
isencaopomerode@conscamweb.com.br assunto: Concurso Público 050/2022 do 
Município de Pomerode/SC, todos os documentos mencionados na alínea “c” do item 
2.18.” 
 
06 – O edital de Abertura de Inscrições passa a ser acrescido do item 2.18, II, “b”, que assim 
dispõe: 
2.18, inciso II, alínea “b” 
“Para a isenção do doador de medula óssea, somente enviar o comprovante de 
cadastro realizado para doação.” 
 
07 - O item 2.20, do edital de abertura de inscrições, passa a consta da seguinte forma: 
“2.20 O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição será divulgado a partir das 19hs do dia 11/10/2022 
no site www.conscamweb.com.br.” 

08 - O item 2.21,  do edital de abertura de inscrições, passa a consta da seguinte forma: 
“2.21 O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação 
deverá fazê-lo através do site www.conscamweb.com.br, no fale conosco → recurso 
do indeferimento de isenção, nos dias 13/10/2022 e 14/10/2022.” 

09 - O item 2.22, do edital de abertura de inscrições, passa a consta da seguinte forma: 
“2.22 O resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do 
valor de pagamento da taxa de inscrição será realizada no dia 17/10/2022.” 

10 – Os demais itens do edital de abertura das inscrições ficam ratificados. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 
 



 

                                                                                                     
 

 

 

 

 

Pomerode, 21 de setembro de 2022. 
 

 
ÉRCIO KRIEK  

Prefeito Municipal 
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