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RETIFICAÇÃO Nº 02 

O Prefeito de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, Sr. CLAUDIO JUNIOR 

WESCHENFELDER, no uso de suas atribuições, com base na Lei Municipal 005/2009 e na Lei 

Orgânica do Município e suas atualizações, TORNA PÚBLICO aos interessados, que o Edital de 

Processo Seletivo nº 03/2020 sofre alteração no que pertine ao cronograma, a saber: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

7.1. A correção do cartão resposta do candidato será realizada através do processo de leitura digital, em 

Sessão Pública a ser realizada na Sede da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de 

Santa Catarina, sito à Rua Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de São Miguel do Oeste - SC, às 10h00min do 

dia 17/03/2021, com a projeção das notas em telão para que todos os presentes na sessão possam 

acompanhar a correção, bem como a identificação do candidato. 

 

LEIA-SE: 

 

7.1. A correção do cartão resposta do candidato será realizada através do processo de leitura digital, em 

Sessão Pública a ser realizada na Sede da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de 

Santa Catarina, sito à Rua Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de São Miguel do Oeste - SC, às 09h30min do 

dia 05/03/2021, com a projeção das notas em telão para que todos os presentes na sessão possam 

acompanhar a correção, bem como a identificação do candidato. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

10.1.  É admitido recurso quanto a divergências: 

(...) 

f) No Resultado Preliminar da Prova Objetiva | No período de 19 a 22/03/2021. 

 

 

LEIA-SE: 

 

10.1.  É admitido recurso quanto a divergências: 

(...) 

f) No Resultado Preliminar da Prova Objetiva | No período de 08 e 09/03/2021. 
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ONDE SE LÊ: 

 

ANEXO II - CRONOGRAMA 

OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se ocorrerem, serão 

publicadas nos sites do município e da AMEOSC. 

CRONOGRAMA DATA OBSERVAÇÕES 

 

Publicação do parecer de recurso contra o 

parecer exarado preliminarmente em face 

das questões da Prova Objetiva e do 

Gabarito Preliminar 

10/03/2021 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br  

Publicação do gabarito final 11/03/2021 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br e 

www.guarujadosul.sc.gov.br 

Sessão Pública para correção dos cartões 

resposta e identificação dos candidatos 

 

17/03/2021 Às 08h30min, na Sede da AMEOSC – 

Associação dos Municípios do Extremo 

Oeste de Santa Catarina, sito à Rua 

Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de São 

Miguel do Oeste – SC. 

Publicação do Resultado Preliminar da 

prova objetiva 

18/03/2021 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br e 

www.guarujadosul.sc.gov.br 

Prazo para interposição de recurso em 

face do resultado preliminar da prova 

objetiva 

19 a 22/03/2021 Pela internet, no site: 

www.ameosc.org.br  

Publicação do parecer de recurso 

interposto em face do resultado preliminar 

da prova objetiva 

23/03/2021 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br 

Publicação do resultado final 23/03/2021 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br e 

www.guarujadosul.sc.gov.bre também no 

Mural Público da Prefeitura de Guarujá do 

Sul – SC. 

 

 

 

 

 

http://www.guarujadosul.sc.gov.br/
http://www.ameosc.org.br/
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http://www.ameosc.org.br/
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LEIA-SE: 

 

 

ANEXO II - CRONOGRAMA 

OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se ocorrerem, serão 

publicadas nos sites do município e da AMEOSC. 

CRONOGRAMA DATA OBSERVAÇÕES 

 

Publicação do parecer de recurso contra o 

parecer exarado preliminarmente em face 

das questões da Prova Objetiva e do 

Gabarito Preliminar 

04/03/2021 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br  

Publicação do gabarito final 04/03/2021 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br e 

www.guarujadosul.sc.gov.br 

Sessão Pública para correção dos cartões 

resposta e identificação dos candidatos 

 

05/03/2021 Às 09h30min, na Sede da AMEOSC – 

Associação dos Municípios do Extremo 

Oeste de Santa Catarina, sito à Rua 

Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de São 

Miguel do Oeste – SC. 

Publicação do Resultado Preliminar da 

prova objetiva 

05/03/2021 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br e 

www.guarujadosul.sc.gov.br 

Prazo para interposição de recurso em 

face do resultado preliminar da prova 

objetiva 

08 e 09/03/2021 Pela internet, no site: 

www.ameosc.org.br  

Publicação do parecer de recurso 

interposto em face do resultado preliminar 

da prova objetiva 

10/03/2021 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br 

Publicação do resultado final 10/03/2021 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br e 

www.guarujadosul.sc.gov.bre também no 

Mural Público da Prefeitura de Guarujá do 

Sul – SC. 

 

 

 

 

http://www.guarujadosul.sc.gov.br/
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As demais informações constantes no referido edital permanecem inalteradas. 

 

 

Guarujá do Sul – SC, 04 de março de 2021. 

 

 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER 

Prefeito Municipal 
 

http://www.guarujadosul.sc.gov.br/

