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 Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES

 

 

EDITAL Nº 005 
 
COMUNICA A ANULAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
APLICADA EM 16 DE AGOSTO DE 2015 E DETERMINA 
NOVA DATA PARA A APLICAÇÃO DA MESMA. 
 
 
FLADEMIR ANTONIO CADORE, Prefeito Municipal em 
exercício de Faxinal dos Guedes/SC, no uso de suas 
atribuições legais; e 

 
Considerando a presença de deficiências estruturais na prova objetiva aplicada aos 
concorrentes à vaga do cargo contemplado neste Processo Seletivo; 
 
Considerando a necessidade de obediência restrita aos princípios constitucionais e legais 
aplicáveis aos certames de recrutamento de pessoal para a investidura em cargos e 
empregos públicos; 
 
Considerando a necessidade de contemplação do princípio da isonomia entre todos os 
concorrentes, especialmente no processo de aferição de conhecimentos, por meio de prova 
objetiva; 

 
COMUNICA a anulação da prova objetiva aplicada, em 16 de agosto de 2015, aos 

concorrentes à vaga do cargo contemplado neste Processo Seletivo, estabelecendo, por conseguinte, as 
seguintes regras: 

 
 
I – Da nova data para a aplicação da prova objetiva 
 
A prova objetiva será aplicada em 6 de setembro de 2015, na Escola Municipal Santa 

Terezinha, localizada na Rua Presidente Dutra, 683, centro, na cidade de Faxinal dos Guedes/SC, no dia 6 de 
setembro de 2015, com duração de 3 (três) horas, iniciando às 9h e terminando às 12h, observadas as 
normas disciplinadoras que constam do item “5.2” e seus subitens, do Edital nº 001, que regulamenta este 
Processo Seletivo. 

 
II – Da possibilidade de desistência de participação na prova objetiva 
 
Os candidatos que em função da determinação de nova prova objetiva, dela não 

pretendam participar, poderão requerer o cancelamento da inscrição e a restituição do respectivo valor, 
procedendo da seguinte forma: 

 
2.1 Requer à Administração Municipal de Faxinal dos Guedes/SC a restituição do valor da 

inscrição, por meio do e-mail: gabinete@faxinal.sc.gov.br, até às 17h do dia 1º de setembro de 2015. 
 
2.2 O requerimento deverá, minimamente, informar o nome do candidato, o número da 

respectiva inscrição, o número do CPF e os dados bancários (banco, número da agência e número da conta 
corrente ou conta poupança, e se for o caso, o tipo de operação), para que o Município operacionalize a 
restituição do valor pago a título de inscrição. 
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III – Do cronograma complementar do Processo seletivo 
Considerando os atos conclusos e relacionados ao Processo Seletivo anteriores à aplicação 

da prova objetiva (anteriores a 16/08/2015), doravante observar-se-á o seguinte cronograma de eventos: 

 
Evento/Fase/Ação Data Horário 

Período para requerimento do cancelamento da inscrição com ressarcimento 
do valor da mesma. 

20/08 a 
1º/09/2015 

- 

Publicação de Edital com os concorrentes que permanecem no Processo 
Seletivo. 

02/09/2015 
A partir das 

16h30m 

Realização Prova Objetiva (portões fecham às 8h30min). 06/09/2015 Das 09h às 12h 

Publicação do gabarito preliminar (²).  07/09/2015 
A partir das 

16h30m 

Período destinado aos candidatos para solicitar o caderno de prova, 
exclusivamente pelo e-mail nwjuridica@hotmail.com. 

07 a 
09/09/2015 

- 

Período destinado aos candidatos interessados na interposição de recursos em 
face das questões e do gabarito da prova objetiva, observados os termos do 
Capítulo VII do Edital nº 001. 

08 a 
09/09/2015 

- 

Disponibilização e publicação do resultado do julgamento dos recursos 
interpostos em face das questões e do gabarito da provas objetiva (³). 11/09/2015 

A partir das 
16h30m 

Publicação dos gabaritos definitivos (depois de julgados os recursos) (²). 

Publicação do resultado preliminar da correção da prova objetiva e do 
resultado e classificação preliminar (¹). 

14/09/2015 
A partir das 

16h30m 

Período destinado à interposição de recursos em face do resultado preliminar 
da correção da prova objetiva e do resultado e classificação preliminar. 

15/09/2015 - 

Disponibilização e publicação do resultado do julgamento dos recursos 
interpostos em face do resultado preliminar da correção da prova objetiva e 
do resultado e classificação preliminar (³). 16/09/2015 

A partir das 
16h30m 

Publicação do resultado definitivo da correção da prova objetiva (¹). 

Publicação do definitivo da classificação final (¹). 

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO (⁴). 17/09/2015 - 

(¹) Publicação na internet, nos portais www.nwclassifica.com.br e www.faxinal.sc.gov.br.  
(²) Publicação na internet, no portal www.nwclassifica.com.br.  
(³) A decisão do julgamento dos recursos será disponibilizada individualmente, por e-mail, para cada candidato 
e a síntese do julgamento ser publicada na internet, exclusivamente, no portal www.nwclassifica.com.br. 
(⁴) Publicação nos termos previstos na Lei Orgânica do Município. 

 

IV – das disposições gerais e finais 

4.1 - Permanecem em pleno vigor as normas estabelecidas no Edital nº 001, disciplinador 

do Processo Seletivo nº 002/2015, incluindo seus anexos. 

4.2 - Os cadernos de provas e os cartões de respostas da prova objetiva aplicada no último 

dia 16 de agosto de 2015, permanecerão lacrados nos respectivos envelopes, até que transcorra o prazo 

previsto no item “12.4” do Edital nº 001. 

Faxinal dos Guedes - SC, 19 de agosto de 2015. 
 
 

FLADEMIR ANTONIO CADORE 
Prefeito Municipal em exercício 
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