ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ

Capital Nacional da Semente de Soja
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2020
ATO Nº 10
O MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ, Estado de Santa Catarina neste ato representado
pelo prefeito municipal, o Excelentíssimo Senhor WILAMIR DOMINGOS CAVASSINI, TORNA
PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:
CONSIDERANDO a publicação do comunicado de SUSPENSÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO
DE PROVA OBJETIVA PARA OS CARGOS DE CUIDADOR SOCIAL E AUXILIAR DE
CUIDADOR SOCIAL em 14 de agosto de 2.020, publica-se o presente edital de ERRATA para
apresentar um novo cronograma ao Anexo II e acrescentar o item 11.5:
I - Onde se lê:
A realização do certame seguirá as datas e prazos previstos de acordo com o seguinte
cronograma:
DATA PREVISTA
29/06/2020
29/06/2020 - 14h00min à
01/07/2020 - 14h00min
01/07/2020
01/07/2020 - 14h00min à
30/07/2020 - 14h00min
01/07/2020 - 14h00min à
20/07/2020 - 14h00min
23/07/2020
24/07/2020 - 14h00min à
26/07/2020 - 14h00min
28/07/2020
30/07/2020
03/08/2020
04/08/2020 - 14h00min à
06/08/2020 - 14h00min
10/08/2020
10/08/2020
16/08/2020
17/08/2020
18/08/2020 - 14h00 à
20/08/2020 - 14h00min
24/08/2020
24/08/2020
25/08/2020 - 14h00 à
27/08/2020 - 14h00min
Até 31/08/2020

ETAPA / FASE
Publicação do Edital
Prazo para contestação do Edital
Publicação do Edital revisado, se for o caso
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES. Prazo para solicitação para condição
especial para realização da prova, condição de jurado e nome social
Prazo para solicitação de isenção do valor de inscrição
Publicação do rol de inscrições isentas (provisório)
Prazo para recurso contra o indeferimento do pedido de isenção
Publicação do rol de inscrições isentas (definitivo) e disponibilização do
boleto de pagamento para os candidatos indeferidos.
Prazo final para o pagamento do valor de inscrição
Homologação provisória das inscrições, da listagem de candidatos com
condição especial de prova, nome social e na condição de jurado
Prazo para recurso contra não homologação da inscrição, contra o
indeferimento de condição especial de prova, nome social e condição
de jurado
Homologação final das inscrições (definitivo)
Publicação dos locais da prova
APLICAÇÃO DA PROVA TEÓRICO – OBJETIVA
Publicação do gabarito provisório
Prazo para recurso contra as questões da prova teórico – objetiva e
gabarito provisório
Publicação do gabarito oficial
Publicação das notas da prova objetiva e classificação provisória
Prazo para recurso contra a nota da prova objetiva e classificação
provisória
Publicação das notas oficiais
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Leia-se:
A realização do certame seguirá as datas e prazos previstos de acordo com o seguinte
cronograma:
DATA PREVISTA

ETAPA / FASE
(...)

17/08/2020
18/08/2020 - 14h00 à
20/08/2020 - 14h00min
24/08/2020
24/08/2020
24/08/2020
25/08/2020 - 14h00 à
27/08/2020 - 14h00min
Até 31/08/2020
08/09/2020
08/09/2020
13/09/2020
14/09/2020
15/09/2020 - 14h00min à
18/09/2020 - 14h00min
Até 21/09/2020
Até 22/09/2020
23/09/2020 - 14h00min à
25/09/2020 - 14h00min
Até 29/09/2020

Publicação do gabarito provisório
Prazo para recurso contra as questões da prova teórico – objetiva e
gabarito provisório
Publicação do gabarito oficial
Publicação das notas da prova objetiva e classificação provisória
Publicação do Edital de Errata – Novo Cronograma.
Prazo para recurso contra a nota da prova objetiva e classificação
provisória
Publicação das notas oficiais
Publicação dos locais da prova objetiva para os cargos de Auxiliar de
Cuidador Social e Cuidador Social
Divulgação da Distribuição dos Candidatos por Sala
APLICAÇÃO DA PROVA TEÓRICO – OBJETIVA PARA AUXILIAR
DE CUIDADOR SOCIAL E CUIDADOR SOCIAL
Publicação do gabarito provisório
Prazo para recurso contra as questões da prova teórico – objetiva e
gabarito provisório
Publicação do gabarito oficial
Publicação das notas da prova objetiva e classificação provisória
Prazo para recurso contra a nota da prova objetiva e classificação
provisória
Publicação das notas oficiais

II - Ao item 11, DOS PROTOCOLOS, acrescenta-se o item 11.5:
11.5. O candidato que porventura vier a contrair o vírus do COVID-19 durante a vigência deste
Edital e antes da realização da prova objetiva, data designada no cronograma do Anexo II, deverá
apresentar laudos e atestado médico até a data da divulgação dos locais de prova e distribuição
dos candidatos em sala, sob pena de não serem considerados para qualquer título de suspensão
ou condição de prova superveniente.
As demais cláusulas e especificações do referido Edital, com exceção do que está previsto
acima, continuam inalteradas.
Abelardo Luz, 24 de agosto de 2.020.
WILAMIR DOMINGOS CAVASSINI
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
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