Estado de Santa Catarina
Município de Coronel Freitas
Processo Seletivo Público 07/2018

ATO 019 – COMUNICADO
Em atenção a requerimento efetuado pela Promotoria de Justiça do
Ministério Público da Comarca de Coronel Freitas/SC e pela Prefeitura Municipal, informa-se que foi
concedido novo prazo para recursos em face das questões da prova realizada na data de 20/01/2019,
o que enseja alteração no cronograma anteriormente divulgado, passando a vigorar o cronograma
que segue:
DATA
04/02/2019 – 08h00min à
05/02/2019 – 23h00min
08/02/2019
09/02/2019 – 08h00min à
10/02/2019 – 23h00min
12/02/2019
13/02/2019
13/02/2019
14/02/2019 – 08h00min à
15/02/2019 – 23h00min
16/02/2019
18/02/2019
19/02/2019 – 08h00min à
20/02/2019 – 23h00min
22/02/2019
26/02/2019

ETAPA/FASE
Prazo para recurso contra as questões da prova teórico - objetiva
e gabarito provisório.
Publicação do gabarito oficial e publicação da classificação
provisória
Prazo para recurso contra a classificação provisória
Publicação do extrato de recursos
Publicação das notas oficiais da prova teórico - objetiva
Convocação para prova prática e de títulos
Período de envio de títulos
Aplicação da prova prática
Publicação das notas da prova prática e de títulos e classificação
provisória
Prazo para recurso contra as notas da prova prática e de títulos e
classificação provisória
Publicação das notas oficiais da prova de títulos e prática
Homologação do resultado final do Processo Seletivo Público n°
07/2018

Sendo assim, o novo prazo para recurso em face das questões do
certame está compreendido entre as 8h do dia 04 de fevereiro de 2019 e as 23h do dia 05 de
fevereiro de 2019.
Salienta-se que os recursos que já foram encaminhados na data
previamente estipulada para tal finalidade foram devidamente processados e analisados, tendo sido
respondidos em sua integralidade. Portanto, tais recursos não se submeterão a uma reconsideração.
Ademais, frisa-se que não haverá prejuízo aos candidatos que já
realizaram as fases de prova prática e de prova de títulos, uma vez que tais etapas transcorreram de
maneira regular. No entanto, a depender dos resultados consolidados após a análise dos novos
recursos, poderá haver adequação da lista de classificação geral.
Prazo recursal: 04/02/2019 – 08h00min à 05/02/2019 – 23h00min
As provas de cada cargo estão disponíveis aos candidatos, na área do candidato acessando
pelo site www.wedoservicos.com.br de forma individual a cada participante, com o seu login e
senha.
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O eventual recurso deverá ser interposto atendendo as disposições do item 11.3 do Edital e
ser protocolado por um dos meios previstos no item 12.2 do Edital. O recurso deverá contemplar
brigatoriamente todos os requisitos previstos no item 11.3. Recursos sem atendimento aos
requisitos do edital, em especial dos itens 1, 2 e 3 do item 11.3 serão indeferidos sem análise de
mérito, conforme exposto no item 11.11.
Coronel Freitas, 01 de fevereiro de 2019.

Banca Técnica
We Do Serviços Inteligentes
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