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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 001 DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 002/2013 

 

 

  

O Prefeito do Município de Laurentino- SC, Valdemiro Avi, no uso de suas atribuições legais, 

torna público a RETIFICAÇÃO do Edital De Concurso Público 002/201,  publicado no dia 21 de 

outubro de 2013, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 

 

No  ANEXO IX  

 

Onde se lê: 

ANEXO  IX 

 

DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

A realização do certame seguirá as datas e prazos estipulados de acordo com o cronograma a 

seguir: 

 

Cronograma das Atividades Período 

Período de inscrições exclusivamente presenciais 21/10 a 22/11/2013 

Ultimo dia para pagamento do valor da inscrição 22/11/2013 

Prazo final para entrega do requerimento e do laudo médico dos 

candidatos que optarem por vagas para pessoas portadoras de 

necessidades especiais e solicitar condição especial para realização 

da prova, inclusive mãe que amamenta. 

 

22/11/2013 

Divulgação das inscrições com isenção deferidas e indeferidas de 

todos os cargos 

 

27/11/2013 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de todos os 

cargos 

27/11/2013 

Prazo para recursos contra indeferimento do pedido de isenção 28/11  e 29/11/2013 

Prazo para recursos contra o resultado da homologação das 

inscrições 

28/11  e 29/11/2013 

Publicação do Edital de homologação definitiva das inscrições, dos 

locais, da data e do horário das provas  

 

04/12/2013 

Aplicação da prova escrita objetiva 05/01/2014 

Início 8h30min 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva escrita  06/01/2014 

até as 09h00min 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova 

objetiva escrita 

 

07/01 e 08/01/2014 

Divulgação do gabarito definitivo e oficial da prova objetiva 

escrita  

14/01/2014 
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Divulgação da classificação preliminar 16/01/2014 

Recursos contra a classificação preliminar 17/01 e 20/01/2014 

Divulgação da classificação final Após julgados os recursos 

 

O cronograma acima poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos, do número de 

recursos, intempéries e por decisão da Comissão do Concurso. 
 

Leia-se: 
 

ANEXO  IX 

 

DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

A realização do certame seguirá as datas e prazos estipulados de acordo com o cronograma a 

seguir: 

 

Cronograma das Atividades Período 

Período de inscrições exclusivamente presenciais 21/10 a 22/11/2013 

Ultimo dia para pagamento do valor da inscrição 22/11/2013 

Prazo final para entrega do requerimento e do laudo médico dos 

candidatos que optarem por vagas para pessoas portadoras de 

necessidades especiais e solicitar condição especial para realização 

da prova, inclusive mãe que amamenta. 

 

22/11/2013 

Divulgação das inscrições com isenção deferidas e indeferidas de 

todos os cargos 

 

27/11/2013 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de todos os 

cargos 

27/11/2013 

Prazo para recursos contra indeferimento do pedido de isenção 28/11  e 29/11/2013 

Prazo para recursos contra o resultado da homologação das 

inscrições 

28/11  e 29/11/2013 

Publicação do Edital de homologação definitiva das inscrições, dos 

locais, da data e do horário das provas  

 

04/12/2013 

Aplicação da prova escrita objetiva 05/01/2014 

Início 8h30min 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva escrita  06/01/2014 

até as 09h00min 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova 

objetiva escrita 

 

07/01 e 08/01/2014 

Divulgação do gabarito definitivo e oficial da prova objetiva 

escrita  
21//01/2014 

Divulgação da classificação preliminar 23/01/2014 

Recursos contra a classificação preliminar 24/01 e 27/01/2014 
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Divulgação da classificação final Após julgados os recursos 

 

O cronograma acima poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos, do número de 

recursos, intempéries e por decisão da Comissão do Concurso. 

 
 

Laurentino/SC, 11 de dezembro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

VALDEMIRO AVI 

Prefeito 


