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ATO 005 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2021 DE CONCURSO PÚBLICO  
 
 
 

O Senhor Felipe Voigt, Prefeito do Município de Schroeder, no uso de suas 
atribuições legais, em conjunto com o Instituto o Barriga Verde, torna público o 
que segue. 
 
 

Considerando o número elevado de inscritos e não tendo no município locais suficientes para alocar todos os 
candidatos em um único turno para que atenda o distanciamento exigido na Portaria 714/2020. 
 
Considerando que o item 1.6 do edital prevê: 
 

O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, inclusive na data de realização das provas, 
dependendo do número de inscritos, do número de recursos, de intempéries, determinação de 
prevenção ao COVID-19 e por decisão da Secretaria de Administração e da Comissão do Instituto o 
Barriga Verde, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar suas alterações nos meios de 
divulgação do certame. 

 
Considerando ainda os itens 11.3 e 11.4 do edital: 
 

11.3.  O Município reserva-se o direito de indicar nova data, horários ou novos locais adequados para 
a realização das provas, mediante publicação com antecedência mínima de 2 (dois) dias da 
realização das provas. 

11.4. Devido a pandemia do COVID-19 e dependendo do número de inscritos, os turnos e horários 
poderão ser alterados, devendo o candidato reservar o dia todo para se resguardar de poder 
estar presente na prova objetiva. 

 
RESOLVE: 
 
1. ALTERE-SE os horários de aplicação de provas para dois períodos sendo matutino e vespertino, devendo 

o item 11 do edital passar a vigorar com o seguinte teor: 
 
 
11. DO LOCAL, HORÁRIO E SEGURANÇA DAS PROVAS ESCRITAS 
 
 
11.2.1 Cargos de Nível Médio 

DOMINGO MATUTINO 

Evento Horários 

Abertura dos portões de acesso aos locais de prova. 7h 

Fechamento dos portões, não sendo permitido o acesso de candidatos, sob 
qualquer alegação, a partir deste horário. 

8h20min 

Abertura dos envelopes e distribuição das provas e na sequencia início das provas. 8h22min 

Início da resolução da prova. 8h30 min 

Final do prazo mínimo para entrega da prova e ou retirar-se do local de prova. 9h30 min 

Final da prova. Entrega obrigatória do caderno de questões e cartão resposta. 11h30 min 
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Cargos de Nível Superior 

DOMINGO VESPERTINO 

Evento Horários 

Abertura dos portões de acesso aos locais de prova. 12:30 

Fechamento dos portões, não sendo permitido o acesso de candidatos, sob 
qualquer alegação, a partir deste horário. 

13h50min 

Abertura dos envelopes e distribuição das provas e na sequencia início das provas. 13h52min 

Início da resolução da prova. 14h00 min 

Final do prazo mínimo para entrega da prova e ou retirar-se do local de prova. 15h00 min 

Final da prova. Entrega obrigatória do caderno de questões e cartão resposta. 17h00 min 
 
 

12. A alocação dos candidatos por sala (ensalamento) será divulgado conforme data no cronograma do 

edital. 

 

13. Demais itens do edital permanecem inalterados. 

 

 

 

Schroeder (SC), 10 de agosto de 2021 

 

 

Felipe Voigt 

Prefeito Municipal 


