ESTADO DO RIO GRANDO DO SUL
MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO
EDITAL Nº 005/2018 – RETIFICAÇÃO Nº 01/2018
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
O MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO faz saber a quem possa interessar a publicação do
EDITAL Nº 005/2018 de RETIFICAÇÃO Nº 01/2018 ao EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº
001/2018, conforme segue:
I- Retifica-se o preâmbulo do edital:
Onde se lê:
O MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO faz saber a quem possa interessar que realizará
CONCURSO PÚBLICO para preenchimento de vagas de provimento efetivo e de categorias
funcionais constantes nos Quadros de Pessoal da Administração Pública Municipal. Este edital regerse-á pela Lei Municipal nº 82/1990, Lei Municipal nº 669/2002, Lei Municipal nº 781/2005, pelas
instruções especiais contidas neste Edital e demais disposições legais vigentes.
Leia-se:
O MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO faz saber a quem possa interessar que realizará
CONCURSO PÚBLICO para preenchimento de vagas de provimento efetivo e de categorias
funcionais constantes nos Quadros de Pessoal da Administração Pública Municipal. Este edital regerse-á pela Lei Municipal nº 82/1990, Lei Municipal nº 669/2002, Lei Municipal nº 781/2005, pelo
Decreto nº 870/2005, que regulamenta os concursos públicos para provimento de cargos efetivos do
Município de Estação, pelas instruções especiais contidas neste Edital e demais disposições legais
vigentes.

II- Insere no cronograma deste edital, data e horário para abertura dos lacres dos envelopes
contendo os cartões-resposta do concurso público e da respectiva correção eletrônica dos
mesmos com possibilidade de acompanhamento pelos interessados:
DATA

ATO

01/11/2018
Publicação do Edital
01/11/2018
a
Prazo para impugnação do edital (apenas dias úteis)
08/11/2018
12/11/2018 até às
23h59min do dia
PERÍODO DE INSCRIÇÕES
26/11/2018
Prazo para envio de laudo médico para candidatos portadores de necessidades
27/11/2018
especiais e para pedido de condições especiais para a realização das provas
objetivas, conforme item 4.2 deste edital.
19/11/2018
a
Prazo para impressão do boleto e para pagamento da taxa de inscrição
27/11/2018
30/11/2018
Publicação da relação de inscritos e divulgação do local de provas
03/12/2018
a
Prazo para recurso contra o indeferimento de inscrição
04/12/2018
05/12/2018

Julgamento dos recursos contra o indeferimento de inscrição
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05/12/2018

Homologação das Inscrições (listagem oficial)

09/12/2018

Data provável para realização das provas objetivas

09/12/2018
10/12/2018
11/12/2018
18/12/2018

Publicação do gabarito provisório (após as 20 horas)
a

Julgamento dos Recursos contra questões e gabarito
Abertura dos lacres dos cartões-resposta, Publicação do Gabarito Oficial e
Correção e Publicação das Notas da Prova Objetiva com início às 9h na sede
da empresa SC Treinamentos.

18/12/2018
19/12/2018
20/12/2018
21/12/2018
06/01/2019
08/01/2019
09/01/2019
10/01/2019
14/01/2019
A
partir
14/01/2019

Prazo para recurso contra questões e gabarito

a

Prazo para recurso contra Notas da Prova Objetiva

Julgamento dos Recursos contra Notas da Prova Objetiva e convocação dos
candidatos para a realização da Prova Prática
Data provável para realização das Provas Práticas e da entrega dos
documentos para a Prova de Títulos
Publicação das Notas da Prova Prática, da Prova de Títulos e da Classificação
Provisória
a Prazo para recurso contra Notas da Prova Prática, da Prova de Títulos e contra
a Classificação Provisória
Julgamento dos Recursos contra Notas da Prova Prática, da Prova de Títulos
e contra a Classificação Provisória
de
Homologação do Resultado Final

III- Insere o item 6.9.4.1, referente à abertura em sessão pública dos lacres dos envelopes
contendo os cartões-resposta do concurso público e da respectiva correção eletrônica dos
mesmos:
6.9.4.1. A abertura dos lacres e leitura eletrônica dos cartões-resposta terá início às 9h do dia 18 de
dezembro de 2018 na sede da empresa SC Treinamento sito à rua Benjamin Constant, 823, Sala2,
bairro Imigrantes, Timbó-SC, onde os interessados poderão acompanhar todo o procedimento.

IV- Insere o item 7.6.8, para prever a avaliação das provas práticas por uma banca
examinadora:
7.6.8. A avaliação das provas práticas para os cargos de MOTORISTA E OPERADOR DE
MÁQUINAS será realizada por banca de avaliadores formada por dois profissionais das respectivas
áreas.
V- Os demais itens do edital seguem inalterados.
Estação, 03 de dezembro de 2018.

HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO
Prefeito Municipal
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