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PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019 

 

EDITAL Nº 002/2019 

 

 

PRORROGA PRAZO E ALTERA FORMA DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES 

 

 

O Município de Faxinal dos Guedes representado pela Senhora MARITÂNIA ANTÔNIA ROSA 
DA SILVA SANDI, Prefeita Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
haver problemas e dificuldades no recebimento das inscrições por boleto, publica o seguinte 
edital: 

a) Fica alterada a forma de pagamento das inscrições do processo seletivo em epígrafe, 
sendo que o candidato poderá realizar o pagamento através de deposito identificado 
com seu CPF em qualquer agência do Banco do Brasil, agência 4602-7 conta corrente 
14480-0. 

b) Se acaso houver gerar tarifa no momento do depósito, o candidato deverá informar ao 
Caixa para descontar do valor do depósito, onde deverá ser depositado o valor da 
inscrição menos o valor da tarifa. 

c) Tendo em vista alteração acima proposta, fica alterado o cronograma do Processo 
conforme abaixo: 

EVENTO Data 

Publicação da íntegra do Edital 21/03/2019 

Prazo para impugnação das disposições editalícias 21 a 31/03/2019 

Período de inscrições exclusivamente via internet 22/03/2019 a 08/04/2019 até 
às 12h00min (meio dia) 

Ultimo prazo para pagamento da taxa de inscrição 15/04/2019 através de 
depósito identificado. 

Prazo final para entrega do requerimento e do laudo médico dos 
candidatos que optarem por vagas para pessoas portadoras de 
deficiência física e solicitar condição especial para realização da 
prova, inclusive mãe nutriz. 

08/04/2019 até as 
23h59min:59seg 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas  17/04/2019 

Prazo para recursos contra o resultado da divulgação das 
inscrições. 

17 a 21/04/2019 

Publicação do edital de homologação definitiva das inscrições e 
dos locais de provas. 

22/04/2019 

Aplicação das provas objetivas  28/04/2019 
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Divulgação do gabarito preliminar e do caderno das provas 
objetivas escritas 

29/04/2019 a partir das 
10h00min 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova 
objetiva escrita 

29/04 a 01/05/2019 

Divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas escritas 08/05/2019 

Divulgação da classificação preliminar da prova objetiva escrita. 09/05/2019 

Recursos contra a classificação preliminar da prova objetiva 
escrita. 

09 a 12/05/2019 
 

Divulgação e Homologação da classificação final da prova escrita. 13/05/2019 

 

Altera-se no edital original a forma de pagamento e as datas acima, as demais disposições 
permanecem inalteradas. 

 

Faxinal dos Guedes – SC, 10 de abril de 2019. 

 

 

 

MARITÂNIA ANTÔNIA ROSA DA SILVA SANDI  

Prefeita Municipal em Exercício 

 

 


