
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 

RETIFICAÇÃO Nº 02/2016 

ROMILDO TESKE, PREFEITO MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica 

Municipal, TORNA PÚBLICO a presente retificação ao Edital de Concurso Público nº 

01/2016, conforme segue:  

 

1. Retificação do Item 4 da inscrição, 4.1 e 4.6 do edital que passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

4.1 - Período, Horário e Local 

As inscrições serão efetuadas na Secretaria Municipal de Educação, Rua Bernardo Wetzel, 

109 – Centro, BRAÇO DO TROMBUDO - SC, pessoalmente ou por meio de procuração 

simples, no período de 11/04/2016 a 01/06/2016, em dias úteis, das 8:30h às 11:00h e das 

13h30min às 16h e no período de 13/05/2016 a 02/06/2016 com inscrições online pelo link 

http://186.209.31.99:81/concurso. 

 

4.6 - Homologação das inscrições:  

A homologação das inscrições será divulgada no dia 09 de Junho de 2016, com divulgação 

prévia para dia 06 de Junho de 2016, através de Mural Público Municipal e via internet, no 

site www.bracodotrombudo.sc.gov.br, após avaliação feita pela Comissão de Concurso 

Público 01/2016. Da não homologação caberá recurso, que deverá ser formulado conforme o 

previsto no item 11 deste Edital. 

 

2. Retificação do Item 6 do edital, 6.3 do Edital que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

6.3 - Os candidatos portadores de necessidades especiais que necessitarem de algum 

atendimento especial para a realização da prova, deverão fazer a solicitação POR ESCRITO 

nos formulários específicos contidos nos anexos do Edital 01/2016, ao Governo do Município 

de BRAÇO DO TROMBUDO, pessoalmente ou por meio de procurador para a Prefeitura 

Municipal, Praça da Independência - 25, BRAÇO DO TROMBUDO - SC, ou enviar no 

email: adelarjosetolfo@hotmail.com – gabinete@bracodotrombudo.sc.gov.br no ato de 

inscrição, para que sejam tomadas as providências necessárias.  

 

3. Retificação do Item 9 do edital, 9.1, 9.19 e 9.21 do Edital que passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

9.1 - A prova escrita será realizada no dia 12/06/2016, com duração máxima de 3 horas e 

duração mínima de 1 hora, com início para às 09h, nas dependências da Escola de Educação 

Básica Adolfo Böving, situada na Rua Leopoldo Joenck, nº 82, Centro, Braço do 

Trombudo/SC. 
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9.19 - Os gabaritos das provas escritas serão disponibilizados no mural de publicações da 

Prefeitura Municipal de BRAÇO DO TROMBUDO, Praça da Independência, 25 – Centro, e 

no site www.bracodotrombudo.sc.gov.br no dia 13/06/2016 de forma. 

 

9.21 - No dia 20/06/2016, a Comissão do Concurso Público publicará o gabarito definitivo. 

 

4. Retificação do Item 10 do edital, 10.7 e 10.8 do Edital que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

10.7 - No dia 20/06/2016 serão publicados as Notas Finais e Classificação Provisória; 

 

10.8 - A lista de classificação homologada pelo Prefeito Municipal será publicada no dia 

27/06/2016, nos locais previstos no item 9.19 deste Edital. 

 

5. Retificação do Item 11 do edital, 11.3 do Edital que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

11.3 - O recurso deverá ser apresentado por escrito nos formulários específicos contidos nos 

anexos do Edital 01/2016, entregue e protocolado na sede do Governo do Município de 

BRAÇO DO TROMBUDO, sito a Praça da Independência, nº 25, BRAÇO DO 

TROMBUDO/SC ou enviados no e-mail: adelarjosetolfo@hotmail.com – 

gabinete@bracodotrombudo.sc.gov.br  

 

6. Retificação do Item 14 do edital, 14.4 do Edital que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

14.4 - São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

Anexo I - Ficha de Inscrição Presencial ao CONCURSO PÚBLICO. 

Anexo II - Requerimento Condição Especial para Realização de Provas. 

Anexo III - Formulário de Recurso. 

Anexo IV - Conteúdos Programáticos das Provas Escritas Objetivas de Múltipla Escolha e 

Prova Prática. 

Anexo V – Descrição Sumária e Detalhada das Atividades Específicas e Habilitação Mínima. 

Anexo VI – Tabela de datas 

 

7. Retificação do Item 14 do edital, Acrescido o item 14.5 e 14.6 ao Edital que passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

14.5 – Fica inalterada a declaração do Anexo I para as inscrições online e dispensada a 

anexação de cópias de documentos, sendo exigido tais identificação na apresentação e 

ingresso para a sala de provas. 
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14.6 – Fica dispensada a via do candidato referente ao Anexo I para as inscrições online, 

prevalecendo à inscrição impressa que deverá ser apresentada juntamente com documento de 

identificação com foto na apresentação para a prova. 

14.7 – Novo Cronograma de datas do Anexo V: 

 

DESCRIÇÃO DIA - PERÍODO 

Inscrições  13/05/2016 a 02/06/2016 

Divulgação provisória das inscrições 06/06/2016 

Homologação das Inscrições 09/06/2016 

Realização das Provas 12/06/2016 

Divulgação dos gabaritos das Provas 13/06/2016 

Divulgação dos gabaritos definitivos 20/06/2016 

Publicação do resultado final e classificação 

provisória 

20/06/2016 

Divulgação da lista definitiva da classificação 

final homologada pelo Prefeito Municipal 

27/06/2016 

 

 

5. Os demais itens deste edital seguem inalterados.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, 13 de Maio de 2016. 

 

 

ROMILDO TESKE 

Prefeito Municipal 


