ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA
CONCUSO PÚBLICO Nº01/2017
Edital nº 01, de 11 de Agosto de 2017.

COMUNICADO
O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Romelândia-SC, senhor Valdecir de
Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público que:
Diante da recomendação do Ministério Público nº 0008/2017/PJ/ANC, decide:
1.0

Cancelar as provas aplicadas para o cargo de Advogado e Secretário Geral da Câmara na data de 1º
de outubro de 2017.

2.0

Reiniciar o concurso público na etapa de divulgação das inscrições deferidas e indeferidas.

3.0

Aplicar o cronograma, a partir da etapa acima citada, conforme definido nos termos da 1ª
Retificação, conforme o Anexo I do presente comunicado.

4.0

Aplicar a Prova Objetiva no dia 26 de novembro de 2017.

5.0

Para os candidatos que não quiserem ou não puderem realizar a prova objetiva na data acima
citada poderão solicitar a devolução da taxa de inscrição entre os dias 24 de outubro a 10 de
novembro, no horário comercial. Para tanto deverão entrar em contado com o setor responsável
da municipalidade para saber como proceder.

6.0

No dia 27 de outubro será publicado a lista preliminar dos candidatos inscritos com o seu devido
deferimento ou indeferimento da inscrição. Os candidatos que tiverem sua inscrição indeferida
deverão fazer uso dos canais previstos em edital para comunicar, informar e enviar as informações
relativas ao pagamento da taxa de inscrição, quais sejam: acessar a área do candidato na haba
recursos e enviar o recurso anexando o comprovante de pagamento ou pelo email
cursiva@cursivani.com.br ou ainda se alguém encontrar dificuldade poderá pedir ajuda pelo
telefone 49 3327 0089.
Os demais itens do Edital permanecem inalterados.
Romelândia-SC, 24 de outubro de 2017.
VALDECIR DE OLIVEIRA
Presidente

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº01, DE 11 DE AGOSTO DE 2017.
O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Romelândia-SC, senhor Valdecir de Oliveira, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a seguinte retificação do Edital supracitado, cuja
alterações estão a seguir elencadas:
1. No ANEXO VI do CRONOGRAMA PREVISTO, ONDE SE LÊ:
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
Publicação do deferimento e indeferimento das inscrições.
Período de recurso em face às inscrições indeferidas.

DATA PREVISTA
16/09/2017
16 a 18/09/2017

Lista de Homologação das inscrições e respostas dos recursos.

20/09/2017

Ensalamento

22/09/2017

Aplicação da Prova Objetiva.

01/10/2017 às 8h30min

Divulgação Gabarito Preliminar e Provas.
Período de recursos em Face ao Gabarito Preliminar / Prova Objetiva.

01/10/2017 – às 18h
01 a 03/10/2017

Divulgação do Gabarito Definitivo e Respostas dos recursos.

09/10/2017

Divulgação do Resultado Preliminar.

09/10/2017

Período de Recurso em Face ao Resultado Preliminar.

09 a 10/10/2017

Respostas dos Recursos e Resultado definitivo.

12/10/2017

Homologação do CONCURSO PÚBLICO.

13/10/2017

LEIA-SE
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
Período de pedido da devolução da taxa de inscrição
Publicação do deferimento e indeferimento das inscrições.
Período de recurso em face às inscrições indeferidas.

DATA PREVISTA
24/10 a 10/11/2017
27/10/2017
27/10 a 03/11/2017

Lista de Homologação das inscrições e respostas dos recursos.

11/11/2017

Ensalamento

12/11/2017

Aplicação da Prova Objetiva.

26/11/2017 às 8h30min

Divulgação Gabarito Preliminar e Provas.
Período de recursos em Face ao Gabarito Preliminar / Prova Objetiva.

26/11/2017 – às 18h
26 a 28/11/2017

Divulgação do Gabarito Definitivo e Respostas dos recursos.

05/12/2017

Divulgação do Resultado Preliminar.

05/12/2017

Período de Recurso em Face ao Resultado Preliminar.

05 a 06/12/2017

Respostas dos Recursos e Resultado definitivo.

07/12/2017

Homologação do CONCURSO PÚBLICO.

08/12/2017

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.
Romelândia-SC, 24 de outubro de 2017.
VALDECIR DE OLIVEIRA
Presidente

