MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 09/2019
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
EDITAL 05/2019
O Município de Curitibanos/SC, representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor José Antônio Guidi, no uso de
suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar que, em observância ao item 2.3.1 do Edital
de Abertura das Inscrições, abaixo transcrito, faz-se necessário o indeferimento das inscrições constantes no Anexo
deste edital.
2.3.1. SOMENTE OS PROFESSORES PODERÃO SE INSCREVER PARA CONCORRER EM MAIS DE UMA
FUNÇÃO, DESDE QUE SEJAM DUAS FUNÇÕES DE PROFESSOR E DESDE QUE OBSERVADOS OS TURNOS
DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, conforme abaixo discriminado. Eventualmente, se houver inscrição do
mesmo candidato em mais de uma função, que não duas de professor, somente será homologada a inscrição
mais recente registrada pelo sistema, e cujo pagamento houver sido realizado, sendo as demais
desconsideradas, descabendo quaisquer alegações de prejuízo e/ou solicitações de ressarcimento da importância
paga a título de taxa de inscrição.
1. PERÍODO DE RECURSOS: Diante do exposto, reabre-se o dia para interposição de recursos das inscrições no dia
19/12/2019.
2. O resultado dos recursos das inscrições será divulgado no decorrer do dia 20/12/2019.
3. Tendo em vista a reabertura do dia de interposição de recursos e a alteração da data de divulgação dos recursos
das inscrições, conforme acima disposto, altera-se o Cronograma de Execução do certame, o qual passa a constar
conforme segue abaixo, restando todas as disposições em contrário revogadas:
DATA
19/12/19
20/12/19

EVENTOS
Dia para interposição de recursos das inscrições (Reabertura)
Divulgação do resultado dos recursos das inscrições

4. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital
de Abertura das Inscrições.
Curitibanos/SC, 18 de dezembro de 2019.

JOSE ANTONIO GUIDI,
Prefeito Municipal.
Registre-se e publique-se.

Antes de imprimir este edital, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. Seja consciente, a natureza agradece.
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