Estado de Santa Catarina
Município de Três Barras
Concurso Público 01/2020

ATO 04 - 01/2020

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRÊS BARRAS, Estado de Santa
Catarina, neste ato representado pelo presidente, o Excelentíssimo Senhor FABIANO JOSÉ
MENDES, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:

Onde se lê:

1. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO

1.1. Por determinação da 3ª Promotoria da Comarca de Canoinhas está PRORROGADO
o prazo de inscrições e pagamento para o Concurso Público n.º 01/2020 até o dia 25/06/2020,
conforme cronograma abaixo:

DATA PREVISTA
21/04/2020 - 14h00min à
25/06/2020 - 14h00min
25/06/2020
29/06/2020
30/06/2020 - 14h00min à
02/07/2020 - 14h00min
03/07/2020
03/07/2020

ETAPA / FASE
[...]
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES. Prazo para solicitação para
condição especial para realização da prova, da condição de
jurado e nome social.
Prazo final para o pagamento do valor de inscrição
Homologação provisória das inscrições, da listagem de
candidatos com condição especial de prova, de candidatos
inscritos na condição de jurado e com nome social
Prazo para recurso contra não homologação da inscrição, contra
o indeferimento de condição especial de prova e condição de
jurado
Homologação final das inscrições (definitivo)
Publicação da data e locais da prova

Leia-se:

1. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO DE ISENÇÃO

1.1 Por determinação da 3ª Promotoria da Comarca de Canoinhas está PRORROGADO o
prazo de inscrições e pagamento para o Concurso Público n.º 01/2020, bem como o prazo de
requerimento de isenção no pagamento da taxa de inscrição, conforme cronograma abaixo:
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DATA PREVISTA
21/04/2020 - 14h00min à
25/06/2020 - 14h00min
27/05/2020 - 14h00min à
10/06/2020 - 14h00min
Até 12/06/2020
15/06/2020 - 14h00min à
18/06/2020 - 14h00min
Até 19/06/2020
25/06/2020
Até 29/06/2020
30/06/2020 - 14h00min à
02/07/2020 - 14h00min
03/07/2020
03/07/2020

ETAPA / FASE
[...]
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES. Prazo para solicitação para
condição especial para realização da prova, da condição de
jurado e nome social.
Novo prazo para solicitação de isenção do valor da inscrição.
Publicação do rol de inscrições isentas (provisório) dos novos
pedidos
Prazo para recurso contra o indeferimento do pedido de isenção
dos novos pedidos
Homologação definitiva dos pedidos de isenção do valor de
inscrição
Prazo final para o pagamento do valor de inscrição
Homologação provisória das inscrições, da listagem de
candidatos com condição especial de prova, de candidatos
inscritos na condição de jurado e com nome social
Prazo para recurso contra não homologação da inscrição, contra
o indeferimento de condição especial de prova e condição de
jurado
Homologação final das inscrições (definitivo)
Publicação da data e locais da prova

As demais cláusulas e especificações do referido Edital, com exceção do que está previsto
acima, continuam inalteradas.

Três Barras, 27 de maio de 2.020.

FABIANO JOSÉ MENDES
Presidente.

Registre-se e publique-se.
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