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CONCURSO PÚBLICO 01/2015 

 

TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO Nº 1 

 

A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público nº 01/2015, 

destinado ao provimento de vagas no Quadro de Pessoal do Município de Ouro Verde 

(SC), torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital de Concurso Público nº 01/2015, nos 

termos abaixo: 

 

Onde se lê: 

1.1 - O concurso público será realizado nas seguintes etapas:  

a) Primeira etapa: PROVA OBJETIVA (Escrita) para todos os cargos, de caráter 

eliminatório e classificatório. 

b) Segunda etapa: PROVA PRÁTICA para os cargos de Motorista, Operador de 

Trator Agrícola e Operador de Máquinas Rodoviárias, de caráter eliminatório e 

classificatório. 

 

Leia-se: 

1.2 - O concurso público será realizado nas seguintes etapas:  

c) Primeira etapa: PROVA OBJETIVA (Escrita) para todos os cargos, de caráter 

eliminatório e classificatório. 

d) Segunda etapa: PROVA PRÁTICA para os cargos de Motorista, Operador de 

Trator Agrícola e Operador de Máquinas Rodoviárias; TESTE DE APTIDÃO FÍSICA para 

os candidatos ao cargo de Agente de Defesa Civil, de caráter eliminatório e 

classificatório. 

 

Onde se lê: 

2.3.1 – VAGAS REGIDAS PELO ESTATUTO DO SERVIDOR: 

 

Leia-se: 

2.3.1 – VAGAS REGIDAS PELO ESTATUTO DO SERVIDOR: 

 

 

CARGOS VAGAS CARGA 

HORÁRIA 

HABILITAÇÃO / 

ESCOLARIDADE  

VENCIMENTOS 

 

OPERADOR DE 

TRATOR 

AGRÍCOLA 

02 40 hrs 

semanais 

Alfabetizado e Carteira 

Nacional de Habilitação 

categoria “E”. 

1.118,75 

OPERADOR DE 

MÁQUINAS 

RODOVIÁRIAS 

02 40 hrs 

semanais 

Alfabetizado e Carteira 

Nacional de Habilitação 

categoria “E”. 

1.322,87 

CARGOS VAGAS CARGA 

HORÁRIA 

HABILITAÇÃO / 

ESCOLARIDADE  

VENCIMENTOS 
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Onde se lê: 

3.2.1 - Os documentos acima descritos deverão ser enviados, até o dia 18 de 

setembro de 2015, no e-mail portadoresdedeficiencia@construirconcursos.com.br. 

 

Leia-se: 

3.2.1 - Os documentos acima descritos deverão ser enviados, até o dia 30 de 

setembro de 2015, no e-mail portadoresdedeficiencia@construirconcursos.com.br. 

 

Onde se lê: 

3.4.1 - Os candidatos serão comunicados acerca do deferimento ou não dos pedidos 

de condições especiais por aviso publicado no Mural Oficial e no site do Município de 

Ouro Verde (www.ouroverde.sc.gov.br), bem como no site da empresa contratada 

para realizar referido serviço, Construir Concursos e Assessorias 

(www.construirconcursos.com.br), no dia 25 de setembro de 2015. 

 

Leia-se: 

3.4.1 - Os candidatos serão comunicados acerca do deferimento ou não dos pedidos 

de condições especiais por aviso publicado no Mural Oficial e no site do Município de 

Ouro Verde (www.ouroverde.sc.gov.br), bem como no site da empresa contratada 

para realizar referido serviço, Construir Concursos e Assessorias 

(www.construirconcursos.com.br), no dia 07 de outubro de 2015.  

 

Onde se lê: 

3.5 - Os recursos contra a não homologação dos pedidos de condições especiais 

deverão ser enviados exclusivamente na página de inscrição, no local designado 

à ‘Enviar Recursos’, no prazo de 25 a 29 de setembro de 2015, devendo estes, 

estarem datados e assinados pelo requerente.  

3.6 -  A homologação final será publicada no site da empresa Construir Concursos e 

Assessorias (www.construirconcursos.com.br) no dia 01 de outubro de 2015. 

Leia-se: 

3.6 - Os recursos contra a não homologação dos pedidos de condições especiais 

deverão ser enviados exclusivamente na página de inscrição, no local designado 

à ‘Enviar Recursos’, no prazo de 7 a 9 de outubro de 2015, devendo estes, 

estarem datados e assinados pelo requerente.  

 

OPERADOR DE 

TRATOR 

AGRÍCOLA 

02 40 hrs 

semanais 

Alfabetizado e Carteira 

Nacional de Habilitação 

categoria “C”, “D” ou “E”. 

1.118,75 

OPERADOR DE 

MÁQUINAS 

RODOVIÁRIAS 

02 40 hrs 

semanais 

Alfabetizado e Carteira 

Nacional de Habilitação 

categoria “C”, “D” ou “E”. 

1.322,87 

mailto:portadoresdedeficiencia@construirconcursos.com.br
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3.7 - A homologação final será publicada no site da empresa Construir Concursos e 

Assessorias (www.construirconcursos.com.br) no dia 13 de outubro de 2015. 

 

Onde se lê: 

4.3 - As inscrições serão realizadas no período de 21 de agosto a 19 de setembro 

de 2015, exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico da empresa 

supracitada (www.construirconcursos.com.br).  

 

Leia-se: 

4.1 - As inscrições serão realizadas no período de 1 a 30 de setembro de 2015, 

exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico da empresa 

supracitada (www.construirconcursos.com.br).  

 

Onde se lê: 

4.2 - O candidato deverá inscrever-se para apenas um cargo. 

 

Leia-se: 

4.2 - O candidato que não tiver acesso à internet, poderá se dirigir até o Prédio 

da Biblioteca Municipal de Ouro Verde, localizado na Divaldino de Faveri s/n, Centro, 

cidade de Ouro Verde (SC), nos horários 08:00hs ás 11:30hs e das 13:15hs ás 

17:00hs, aonde haverá uma pessoa responsável para efetuar a inscrição do mesmo. 

 

Onde se lê: 

4.2.2 - A alteração descrita no item anterior somente poderá ser solicitada até o dia 

até o dia 01 de outubro de 2015, nos termos e condições estabelecidos no item 

anterior. 

 

Leia-se: 

4.3.2 - A alteração descrita no item anterior somente poderá ser solicitada até o dia 

até o dia 9 de outubro de 2015, nos termos e condições estabelecidos no item 

anterior. 

 

Onde se lê: 

4.6 -  Os candidatos que desejarem se inscrever como doadores de sangue deverão 

realizar suas inscrições até o dia 16 de setembro de 2015, bem como entregar 

todos os documentos exigidos para respectiva isenção conforme item 5.2 do presente 

edital até a data de 17 de setembro de 2015. 

 

Leia-se: 

4.5 - Os candidatos que desejarem se inscrever como doadores de sangue deverão 

realizar suas inscrições até o dia 15 de setembro de 2015, bem como entregar 

todos os documentos exigidos para respectiva isenção conforme item 5.2 do presente 

edital até a data de 16 de setembro de 2015. 

 

Onde se lê: 

http://www.construirconcursos.com.br/
http://www.construirconcursos.com.br/
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4.15 - A homologação preliminar das inscrições será divulgada no dia 25 de 

setembro de 2015, sendo divulgadas no Mural Oficial e no site do Município de Ouro 

Verde (www.ouroverde.sc.gov.br), bem como no site da empresa contratada para 

realizar referido serviço, Construir Concursos e Assessorias 

(www.construirconcursos.com.br). 

 

Leia-se: 

4.14 - A homologação preliminar das inscrições será divulgada no dia 7 de outubro 

de 2015, sendo divulgadas no Mural Oficial e no site do Município de Ouro Verde 

(www.ouroverde.sc.gov.br), bem como no site da empresa contratada para realizar 

referido serviço, Construir Concursos e Assessorias 

(www.construirconcursos.com.br). 

 

Onde se lê: 

4.16 - Os candidatos que não tiverem as inscrições homologadas poderão 

encaminhar recurso à empresa responsável pelo Concurso Público, Construir 

Concursos e Assessorias, exclusivamente na página de inscrição, no local 

designado à ‘Enviar Recursos’, no prazo de 25 a 29 de setembro de 2015, 

conforme Formulário de Recurso constante no Anexo IV, com as estreita 

observância ao disposto no capítulo 9 deste Edital.  

4.16.1 – A publicação da homologação final das inscrições após apreciação de 

recursos interpostos será realizada no dia 01 de outubro de 2015 no Mural Oficial 

e no site do Município de Ouro Verde (www.ouroverde.sc.gov.br), bem como no site 

da empresa contratada para realizar referido serviço, Construir Concursos e 

Assessorias (www.construirconcursos.com.br). 

 

Leia-se:  

4.15 - Os candidatos que não tiverem as inscrições homologadas poderão 

encaminhar recurso à empresa responsável pelo Concurso Público, Construir 

Concursos e Assessorias, exclusivamente na página de inscrição, no local 

designado à ‘Enviar Recursos’, no prazo de 7 a 9 de outubro de 2015, conforme 

Formulário de Recurso constante no Anexo IV, com as estreita observância ao 

disposto no capítulo 9 deste Edital.  

4.15.1 – A publicação da homologação final das inscrições após apreciação de 

recursos interpostos será realizada no dia 13 de outubro de 2015 no Mural Oficial 

e no site do Município de Ouro Verde (www.ouroverde.sc.gov.br), bem como no site 

da empresa contratada para realizar referido serviço, Construir Concursos e 

Assessorias (www.construirconcursos.com.br). 

 

Onde se lê: 

4.19 - O ensalamento dos candidatos será divulgado no dia 02 de outubro de 2015. 

 

Leia-se:  

4.18 - O ensalamento dos candidatos será divulgado no dia 16 de outubro de 2015. 

 

Onde se lê: 

http://www.ouroverde.sc.gov.br/
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5.1 - Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, salvo no caso de 

doador de sangue, nos termos da Lei Estadual n.º 10.567, de 7 de novembro de 

1997. 

 

Leia-se: 

5.1 - Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, salvo no caso de 

doador de sangue, nos termos da Lei Estadual n.º 10.567, de 7 de novembro de 1997 

e nos casos de hipossuficiência econômica, nos termos do Decreto 6.593/2008. 

 

Onde se lê: 

5.2 - Os candidatos doadores de sangue deverão realizar sua inscrição para o 

Concurso Público até o dia 16 de setembro de 2015, procedendo da seguinte 

forma: 

 

Leia-se: 

5.2 - Os candidatos doadores de sangue deverão realizar sua inscrição para o 

Concurso Público até o dia 15 de setembro de 2015, procedendo da seguinte 

forma: 

 

Onde se lê: 

5.2.5 - O Anexo III devidamente preenchido, acompanhado do comprovante de 

doação, bem como, fotocópia de comprovante de inscrição, deverão ser entregues, 

até o dia 17 de setembro de 2015, para a empresa responsável pelo Concurso 

Público, Construir Concursos e Assessorias Ltda. ME, exclusivamente no e-mail 

doadoresdesangue@construirconcursos.com.br. 

Leia-se: 

5.2.5 - O Anexo III devidamente preenchido, acompanhado do comprovante de 

doação, bem como, fotocópia de comprovante de inscrição, deverão ser entregues, 

até o dia 16 de setembro de 2015, para a empresa responsável pelo Concurso 

Público, Construir Concursos e Assessorias Ltda. ME, exclusivamente no e-mail 

doadoresdesangue@construirconcursos.com.br. 

Onde se lê: 

5.3 -  O resultado da homologação de isenções da taxa de inscrição será divulgado 

no dia 18 de setembro de 2015.  

5.3.1 – Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da taxa de inscrição 

deferidos seguirão todas as etapas do certame da mesma forma que os demais 

candidatos, estando unicamente isentos do pagamento da taxa de inscrição. 

5.3.2 – Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de taxa de inscrição 

indeferidos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 21 de 

setembro de 2015, sob pena de indeferimento de inscrição. 

5.4 – Não haverá recurso de indeferimento de isenção de taxa de inscrição para 

candidatos doadores de sangue. 

 

Leia-se:  

mailto:doadoresdesangue@construirconcursos.com.br
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5.3 - O candidato que requerer a isenção na condição de economicamente 

hipossuficiente deverá informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais em 

conformidade com os que foram originalmente informados ao órgão de Assistência 

Social de seu Município, responsável pelo cadastramento de famílias no CadÚnico, 

mesmo que atualmente estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos 

últimos 45 (quarenta e cinco) dias, em virtude do decurso de tempo para atualização 

do banco de dados do CadÚnico em âmbito nacional. Após o julgamento do pedido 

de isenção, o candidato poderá efetuar a atualização dos seus dados cadastrais com 

a Construir Concursos e Assessorias pelo sistema de inscrições online ou solicitá-la 

ao fiscal de aplicação no dia de realização das provas.  

5.3.1 - Mesmo que inscrito no CadÚnico, a inobservância do disposto no subitem 

anterior poderá implicar o indeferimento do pedido de isenção do candidato, por 

divergência dos dados cadastrais informados e os constantes no banco de dados do 

CadÚnico.  

5.3.2 - A isenção mencionada no subitem 5.3 poderá ser solicitada no período entre 

1 a 15 de setembro de 2015, por meio de inscrição no site da empresa contratada 

para realizar referido serviço, Construir Concursos e Assessorias 

(www.construirconcursos.com.br), devendo o candidato, obrigatoriamente, indicar o 

seu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem como 

declarar-se membro de família de baixa renda. 

5.3.3 - A Construir Concursos e Assessorias consultará o órgão gestor do CadÚnico 

a fim de verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato que 

requerer a isenção na condição de hipossuficiente. 

 

5.4 - As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira 

responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, por 

crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do concurso, aplicando-

se, ainda, o disposto no art. 10, parágrafo único, do Decreto n. 83.936, de 6 de 

setembro de 1979.  

 

5.5 - O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção 

de taxa de inscrição não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de 

inscrição, a qual estará sujeita a análise e deferimento por parte da Construir 

Concursos e Assessorias.  

 

5.6 - O fato de o candidato estar participando de algum Programa Social do Governo 

Federal (Prouni, Fies, Bolsa Família etc.), assim como o fato de ter obtido a isenção 

em outros certames, não garantem, por si sós, a isenção da taxa de inscrição.  

 

5.7 - Não serão aceitos, após a realização do pedido, acréscimos ou alterações das 

informações prestadas, ressalvado o subitem 5.3.  

 

5.8 - Não será deferida a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição 

por fax, correio eletrônico ou pelos Correios.  

 

http://www.construirconcursos.com.br/
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5.9 - O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de 

alguma informação ou a solicitação apresentada fora do período fixado implicarão a 

eliminação automática do processo de isenção.  

 

5.10 - O resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 

será divulgado no dia 18 de setembro de 2015, no Mural Oficial e no site do 

Município de Ouro Verde (www.ouroverde.sc.gov.br), bem como no site da empresa 

contratada para realizar referido serviço, Construir Concursos e Assessorias 

(www.construirconcursos.com.br).  

 

5.11 - Os candidatos que não tiverem o pedido de isenção de taxa de inscrição 

homologada poderão encaminhar recurso à empresa responsável pelo Concurso 

Público, Construir Concursos e Assessorias, exclusivamente na página de inscrição, 

no local designado à ‘Enviar Recursos’, no prazo de 18 a 21 de setembro de 2015, 

conforme Formulário de Recurso constante no Anexo IV, com as estrita observância 

ao disposto no capítulo 10 deste Edital. 

 

5.12 – O resultado final da homologação de isenções da taxa de inscrição será 

divulgado no dia 23 de setembro de 2015.  

5.12.1 – Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da taxa de inscrição 

deferidos seguirão todas as etapas do certame da mesma forma que os demais 

candidatos, estando unicamente isentos do pagamento da taxa de inscrição. 

5.12.2 – Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de taxa de inscrição 

indeferidos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 1 de outubro 

de 2015, sob pena de indeferimento de inscrição. 

 

5.13 - É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação e tomar ciência do 

seu conteúdo. 

Onde se lê: 

6.1.1 - A prova objetiva será realizada no dia 04 de outubro de 2015, das 

08h00min às 11h00min, nas dependência da Escola Municipal Benvenutto 

Tacca, localizada na Rua Natalino Catapan, Centro, na cidade de Ouro Verde - SC. 

 

Leia-se: 

6.1.1 - A prova objetiva será realizada no dia 18 de outubro de 2015, das 

08h00min às 11h00min, nas dependência da Escola Municipal Benvenutto 

Tacca, localizada na Rua Natalino Catapan, Centro, na cidade de Ouro Verde - SC. 

 

Onde se lê: 

6.26 - Será facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova 

objetiva à empresa responsável pelo Concurso Público, Construir Concursos e 

Assessorias, exclusivamente na página de inscrição, no local designado à ‘Enviar 

Recursos’, nos dias 06 a 08 de outubro de 2015, conforme Formulário de Recurso 

constante em Anexo IV, com a estrita observância ao disposto no Capítulo 9 do 

presente Edital, em especial ao item 9.2. 

 

http://www.ouroverde.sc.gov.br/
http://www.construirconcursos.com.br/
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Leia-se: 

6.26 - Será facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova 

objetiva à empresa responsável pelo Concurso Público, Construir Concursos e 

Assessorias, exclusivamente na página de inscrição, no local designado à ‘Enviar 

Recursos’, nos dias 20 a 22 de outubro de 2015, conforme Formulário de Recurso 

constante em Anexo IV, com a estrita observância ao disposto no Capítulo 10 do 

presente Edital, em especial ao item 10.2. 

 

Onde se lê: 

7.2 - O Cartão Resposta deverá ser preenchido cuidadosamente pelo candidato com 

o seu número de inscrição, cargo, e as respostas do Caderno de Questões. 

 

Leia-se: 

7.2 - O Cartão Resposta deverá ser preenchido cuidadosamente pelo candidato com 

o seu nome, concurso, número de inscrição, data de nascimento, as 

respostas do caderno de questões e assinatura. 

7.2.1 - O candidato deverá preencher no Cartão Resposta seu número de inscrição, 

conforme exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 - O candidato deverá preencher o Cartão Resposta suas respostas por questão, 

na ordem de 01 a 40, marcando de acordo com as instruções contidas no Caderno 

de Questões, conforme exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Onde se lê: 

5.3.1 - Os gabaritos preliminares das provas objetivas estarão disponíveis no Mural 

Oficial e no site do Município de Ouro Verde (www.ouroverde.sc.gov.br), bem como 

no site da empresa contratada para realizar referido serviço, Construir Concursos e 

Assessorias (www.construirconcursos.com.br), no dia 06 de outubro de 2015. 

 

Leia-se: 

7.9 - Os gabaritos preliminares das provas objetivas estarão disponíveis no Mural 

Oficial e no site do Município de Ouro Verde (www.ouroverde.sc.gov.br), bem como 

no site da empresa contratada para realizar referido serviço, Construir Concursos e 

Assessorias (www.construirconcursos.com.br), no dia 20 de outubro de 2015. 

 

Onde se lê: 

8.1.2 - A prova prática para os concorrentes às vagas dos cargos identificados no 

item anterior, será realizada no dia 04 de outubro de 2015, conforme a entrega da 

prova objetiva os candidatos deverão comparecer ao local da prova prática. 

 

http://www.ouroverde.sc.gov.br/
http://www.construirconcursos.com.br/
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Leia-se: 

8.1.2 - A prova prática para os concorrentes às vagas dos cargos identificados no 

item anterior, será realizada no dia 18 de outubro de 2015, conforme o término 

da prova objetiva os candidatos deverão se apresentar ao local da prova prática. 

 

Onde se lê: 

8.9 - A nota da prova prática será divulgada no dia 06 de outubro de 2015 

juntamente com o gabarito preliminar da Prova Objetiva, no Mural Oficial e no site 

do Município de Ouro Verde (www.ouroverde.sc.gov.br), bem como no site da 

empresa contratada para realizar referido serviço, Construir Concursos e Assessorias 

(www.construirconcursos.com.br). 

 

Leia-se:  

8.9 - A nota da prova prática será divulgada no dia 20 de outubro de 2015 

juntamente com o gabarito preliminar da Prova Objetiva, no Mural Oficial e no site 

do Município de Ouro Verde (www.ouroverde.sc.gov.br), bem como no site da 

empresa contratada para realizar referido serviço, Construir Concursos e Assessorias 

(www.construirconcursos.com.br). 

 

Onde se lê: 

8.2 - Os recursos em relação à Prova Prática poderão ser interpostos nos dias 06 a 

08 de outubro de 2015, exclusivamente na página de inscrição, no local 

designado à ‘Enviar Recursos’, seguindo rigorosamente os moldes do ANEXO IV, 

deste Edital. 

 

 

Leia-se: 

8.10 - Os recursos em relação à Prova Prática poderão ser interpostos nos dias 20 a 

22 de outubro de 2015, exclusivamente na página de inscrição, no local 

designado à ‘Enviar Recursos’, seguindo rigorosamente os moldes do ANEXO IV, 

deste Edital. 

 

Onde se lê: 

8.3 - A divulgação da nota final será no dia 13 de outubro de 2015, no Mural Oficial 

e no site do Município de Ouro Verde (www.ouroverde.sc.gov.br), bem como no site 

da empresa contratada para realizar referido serviço, Construir Concursos e 

Assessorias (www.construirconcursos.com.br). 

 

Leia-se:  

8.11 - A divulgação da nota final será no dia 26 de outubro de 2015, no Mural 

Oficial e no site do Município de Ouro Verde (www.ouroverde.sc.gov.br), bem como 

no site da empresa contratada para realizar referido serviço, Construir Concursos e 

Assessorias (www.construirconcursos.com.br). 

 

Onde se lê: 

8.4 - O candidato que zerar na prova prática, estará automaticamente eliminado do 

certame. 

 

Leia-se: 

http://www.ouroverde.sc.gov.br/
http://www.construirconcursos.com.br/
http://www.ouroverde.sc.gov.br/
http://www.construirconcursos.com.br/
http://www.ouroverde.sc.gov.br/
http://www.construirconcursos.com.br/
http://www.ouroverde.sc.gov.br/
http://www.construirconcursos.com.br/
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8.12 - O candidato que zerar na prova prática, estará automaticamente eliminado 

do certame. 

 

Onde se lê: 

9 – DOS RECURSOS 

 

Leia-se: 

9 – DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

 

9.1 - Para a realização do Teste de Aptidão Física o candidato deverá comparecer 

ao local designado para prova munido dos documentos a seguir:  

a) cédula de identidade (RG);  

b) comprovante de inscrição; 

c) atestado médico; 

d) carteira nacional de habilitação, com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97 

 

9.2 - Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de 

forma a permitir a identificação.  

 

9.3 - O Teste de Aptidão Física realizar-se-á no dia 18 de outubro de 2015, no 

Estádio Municipal Alcides Carlos Bassotti, conforme o término da prova objetiva 

os candidatos deverão se apresentar no local do Teste.  

 

9.4 - O candidato deverá apresentar-se com roupa apropriada para prática 

desportiva, ou seja, basicamente calção e camiseta ou agasalhos e calçando tênis.  

 

9.5 - Os candidatos que não atingirem o mínimo exigido em cada um dos testes 

de aptidão física serão eliminados do Concurso Público.  

 

9.6 – O Teste de Aptidão Física será de caráter eliminatório.  

 

9.7 - Serão considerados classificados os candidatos que atingirem o tempo 

mínimo para atingir o percurso de 2;400m, correndo ou andando.  

 

9.8 - O(a) candidato(a) não poderá parar durante a execução da prova.  

 

9.9 - Ao final do teste será computado o tempo que o(a) candidato(a) levou para 

percorrer a distância prevista.  

 

9.10 - Será permitida apenas uma repetição na execução dos testes.  

 

9.11 - O aquecimento e preparação para a prova são de responsabilidade do próprio 

candidato, não podendo interferir no andamento do Concurso Público.  

 

9.12 - Em razão de condições climáticas, a critério da banca examinadora, o Teste 

de Aptidão Física poderá ser cancelado ou interrompido, acarretando o adiamento da 

prova para nova data, estipulada e divulgada. 
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9.13 - Para participar do Teste de Aptidão Física, o candidato deve comprovar que 

está em pleno gozo de saúde física, capaz, portanto, de ser submetido a um teste 

dessa natureza, comprovação essa que só poderá ser feito através de apresentação 

de atestado médico de plena condição física, expedido com data retroativa máxima 

de 15 (quinze) dias da data da realização da prova.  

 

9.14 - O candidato que comparecer ao Teste de Aptidão Física sem o atestado 

médico de que trata o presente Edital de Convocação estará automaticamente 

eliminado do Concurso.  

 

9.15 - O candidato deverá, ainda, assinar Termo de Responsabilidade 

disponibilizado pela Comissão Organizadora no momento de realização da prova.  

 

9.16 - Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (gravidez, 

estados menstruais, indisposições, câimbras, contusões, luxações, fraturas, etc) que 

impossibilitem a realização dos testes ou diminuam ou limitem a capacidade física 

dos candidatos, não serão considerados motivos que justifiquem adiamento da 

aplicação do Teste de Aptidão Física.  

 

9.17 - O Teste de Aptidão Física consistirá em apenas um teste de corrida de 2.400 

metros. 

 

9.18 - Na execução do teste, deverá ser observado o seguinte: 

 

Corrida de 2.400metros 

(Medindo em minutos e segundos) 

Feminino  Masculino 

Tempo em minuto e 

segundos 

Avaliação 

Final 

Tempo em minuto e 

segundos 

Avaliação 

Final 

Até 13m00s  Classificada Até 11m00s  Classificado 

Acima de 13m01s  Eliminada Acima de 11m01s  Eliminado 

 

9.19 – A classificação preliminar será divulgada no dia 6 de outubro de 2015. 

 

9.20 – O candidato que desejar interpor recurso contra o Teste de Aptidão Físico, 

poderá envia-los entre os dias 20 a 22 de outubro de 2015, conforme item 10.2 

do Edital de Abertura. 

 

9.21 – A classificação final será divulgada no dia 26 de outubro de 2015. 

 

Onde se lê: 

10 – DO RESULTADO FINAL  

 

Leia-se: 

10 – DOS RECURSOS 

 

Onde se lê:  
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10.1 - É assegurado aos candidatos a interposição de recursos nos seguintes casos 

nas datas previstas no Edital: 

10.1.1 - Quanto ao indeferimento das inscrições, exceto no caso de doadores de 

sangue; 

10.1.2 - Quanto ao indeferimento de condições especiais para a realização da prova 

objetiva; 

10.1.3 - Quanto às questões da prova objetiva; 

10.1.4 - Quanto ao gabarito preliminar das questões objetivas; 

10.1.5 - Quanto à Ata de Classificação Preliminar do Concurso Público; 

10.1.6 - Com relação às incorreções ou irregularidades constatadas na execução do 

Certame. 

 

Leia-se: 

10.1  - É assegurado aos candidatos a interposição de recursos nos seguintes casos 

nas datas previstas no Edital: 

10.1.1 - Quanto ao indeferimento dos pedidos de isenção de taxa de inscrição; 

10.1.2 - Quanto ao indeferimento das inscrições; 

10.1.3 - Quanto ao indeferimento de condições especiais para a realização da prova 

objetiva; 

10.1.4 - Quanto às questões da prova objetiva, notas prova prática e classificação do 

teste de aptidão física; 

10.1.5 - Quanto ao gabarito preliminar das questões objetivas; 

10.1.6 - Quanto à Ata de Classificação Preliminar do Concurso Público; 

10.1.7 - Com relação às incorreções ou irregularidades constatadas na execução do 

Certame. 

 

Onde se lê 

10.3 - Caso da análise dos recursos interpostos decorra a anulação de questões da 

prova objetiva, estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos 

os candidatos presentes. 

 

Leia-se: 

10.3 - O candidato que não tiver acesso à internet, poderá se dirigir até o Prédio 

da Biblioteca Municipal de Ouro Verde, localizado na Divaldino de Faveri s/n, Centro, 

cidade de Ouro Verde (SC), nos horários 08:00hs ás 11:30hs e das 13:15hs ás 

17:00hs, aonde haverá uma pessoa responsável para enviar os recursos pretendidos, 

respeitando todos os prazos editalícios. 

 

Onde se lê: 

11 – DAS COMPETÊNCIAS 

 

Leia-se: 

11 – DO RESULTADO FINAL 

 

Onde se lê: 

12 – DA NOMEAÇÃO E INVESTIDURA 

Leia-se: 

12 – DAS COMPETÊNCIAS 

 

Onde se lê: 

13 – DO PROVIMENTO 
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Leia-se: 

13 - DA NOMEAÇÃO E DA INVESTIDURA 

 

Onde se lê: 

14 – DO CRONOGRAMA: 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PERÍODO 

1. Período de Inscrição 21 de agosto a 

19 de setembro 

2. Período de Inscrição para doadores de sangue 21 de agosto a 

16 de setembro 

3. Entrega da comprovação para candidatos doadores de sangue  17 de setembro 

4. Divulgação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição 18 de setembro 

5. Último dia para encaminhar os documentos para os candidatos 

portadores de deficiência física 

18 de setembro 

6. Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário 21 de setembro 

7. Publicação da homologação preliminar das inscrições 25 de setembro 

8. Divulgação dos pedidos de condições especiais para realização da 

prova objetiva 

25 de setembro 

9. Prazo para interposição de recurso quanto a não homologação das 

inscrições e dos pedidos de condições especiais para realização da prova 

objetiva 

25 a 29 de 

setembro 

10. Publicação da homologação final das inscrições e dos pedidos de 

condições especiais para realização da prova objetiva após apreciação 

dos recursos 

01 de outubro 

11. Divulgação do Ensalamento dos Candidatos 02 de outubro 

12. Prova objetiva 04 de outubro 

13. Prova prática 04 de outubro 

14. Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, notas das 

provas práticas  

06 de outubro 

15. Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar, 

questões das provas objetivas notas das provas práticas  

06 a 08 de 

outubro 

16. Divulgação do gabarito definitivo, notas das provas práticas  13 de outubro 

17. Divulgação da Ata de Classificação Preliminar 14 de outubro 

18. Prazo para interposição de recurso contra a Ata de 

Classificação Preliminar 

14 a 16 de 

outubro 

19. Divulgação da Ata de Classificação Final 19 de outubro 

Leia-se: 

14 – DO PROVIMENTO 

 

Onde se lê: 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Leia-se: 

15 – DO CRONOGRAMA 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PERÍODO 

1. Período de Inscrição 1 a 30 de 

setembro  
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2. Período de Inscrição para doadores de sangue e hipossuficientes 1 a 15 de 

setembro 

3. Entrega da comprovação para candidatos doadores de sangue  16 de setembro 

4. Divulgação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição e 

hipossuficientes 

18 de setembro 

5. Prazo para interposição de recurso quanto a não homologação dos 

pedidos de isenção de taxa de inscrição 

18 a 21 de 

setembro 

6. Publicação da homologação final dos pedidos de isenção de taxa de 

inscrição 

23 de setembro 

7. Último dia para encaminhar os documentos para os candidatos 

portadores de deficiência física  

30 de setembro 

8. Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário 1 de outubro 

9. Publicação da homologação preliminar das inscrições 7 de outubro 

10. Divulgação dos pedidos de condições especiais para realização da 

prova objetiva 

7 de outubro 

11. Prazo para interposição de recurso quanto a não homologação das 

inscrições e dos pedidos de condições especiais para realização da prova 

objetiva 

7 a 9 de outubro 

12. Publicação da homologação final das inscrições e dos pedidos de 

condições especiais para realização da prova objetiva após apreciação 

dos recursos 

13 de outubro 

13. Divulgação do Ensalamento dos Candidatos 16 de outubro 

14. Prova objetiva 18 de outubro  

15. Prova prática 18 de outubro 

16. Teste de aptidão física 18 de outubro 

17. Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, notas das 

provas práticas e classificação do teste de aptidão física. 

20 de outubro 

18. Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar, 

questões das provas objetivas notas das provas práticas e classificação 

do teste de aptidão física. 

20 a 22 de 

outubro 

19. Divulgação do gabarito definitivo, notas das provas práticas e 

classificação do teste de aptidão física. 

26 de outubro 

20. Divulgação da Ata de Classificação Preliminar 26 de outubro 

21. Prazo para interposição de recurso contra a Ata de 

Classificação Preliminar 

26 a 28 de 

outubro 

22. Divulgação da Ata de Classificação Final 30 de outubro 

 

Onde se lê: 

15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Leia-se: 

16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Município de Ouro Verde (SC), 31 de agosto de 2015. 

Rosane Minetto Selig 

Prefeita Municipal 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 


