CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
EDITAL Nº 03/2019
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS
INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO Nº
01/2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
MÁRIO AUGUSTO DE FREIRE GONÇALVES, Prefeito Municipal de Dom Pedrito, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas, e nos termos do Artigo 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal TORNA PÚBLICO a
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2019, e dá outras providências.
I – Ficam prorrogadas as inscrições para o Concurso Público, de 22 a 29 de agosto de 2019.
II – As inscrições deverão ser realizadas conforme descrito no Edital nº 01/2019.
III – Para o candidato que não tenha acesso a um computador com internet e impressora, poderá fazer uso de
equipamento disponível para esta finalidade, na sede da Secretaria de Educação e Cultura, durante o período das inscrições,
de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 13h.
IV – As provas escritas serão aplicadas na data provável de 22 de setembro de 2019, em horário e local a serem
divulgados no Edital de Deferimento das Inscrições. A data de realização da Prova Escrita poderá ser modificada a critério da
Administração Municipal e Banca Examinadora.
V – Fica retificado o item 5.2.6 do Edital nº 01/2019, conforme abaixo:
Onde se lê: A Prova Prática será realizada apenas pelos candidatos que forem aprovados na prova escrita, até a 30ª
(trigésima) colocação. Os candidatos empatados nessa colocação também realizarão as Provas Práticas. Os candidatos da
trigésima primeira colocação (inclusive) em diante estarão automaticamente eliminados do concurso. [...]
Leia-se: A Prova Prática será realizada apenas pelos candidatos que forem aprovados na prova escrita, até a 40ª
(quadragésima) colocação. Os candidatos empatados nessa colocação também realizarão as Provas Práticas. Os candidatos
da quadragésima primeira colocação (inclusive) em diante estarão automaticamente eliminados do concurso. [...]
VI – Fica retificado o Anexo V – Cronograma, do Edital nº 01/2019, conforme abaixo:
ETAPAS

DATA

Período de inscrições (prorrogação)

22 a 29 de agosto de 2019

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas

04 de setembro de 2019

Recursos das inscrições indeferidas

05 a 07 de setembro de 2019

Homologação das inscrições

10 de setembro de 2019

Data provável de Realização das Provas Escritas

22 de setembro de 2019

Divulgação do Gabarito Preliminar

23 de setembro de 2019
As demais datas serão informadas por edital.

VII – Os demais itens do edital supracitado permanecem inalterados.
Dom Pedrito, 22 de agosto de 2019.

MÁRIO AUGUSTO DE FREIRE GONÇALVES,
Prefeito Municipal de Dom Pedrito
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