CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FORMOSA DO SUL/SC
CONCURSO PÚBLICO 001/2020
EDITAL 009/2020
A Câmara Municipal de Vereadores de Formosa do Sul/SC, representado pelo seu Presidente, Senhor Rudimar Casagrande, TORNA
PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue:
1. RECONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA: A respectiva prova será aplicada em 22/11/2020 (domingo), às 09h (horário de Brasília), na
Câmara Municipal de Vereadores de Formosa do Sul/SC (Rua Antônio Cella, nº 173, Bairro Centro), observadas todas as medidas de prevenção
ao Coronavírus (COVID-19) estabelecidas pela legislação vigente, especialmente a Portaria SES 714/2020. Neste mesmo horário ocorrerá o
fechamento dos portões, não sendo mais permitido o ingresso de qualquer candidato ao local das provas.
1.1. A fim de evitar aglomerações, os portões dos locais de prova serão abertos às 07h30min, de forma que, todos os candidatos ficam
convocados a comparecerem na data e local de prova indicado, com antecedência mínima de 1h do horário informado no item 1 deste edital.
1.2. O candidato DEVERÁ apresentar-se:
a) portando documento de identidade original que bem o identifique e esteja em bom estado de conservação;
b) portando caneta, conforme estabelecido pelo item 7.12 do Edital de Abertura das Inscrições;
c) portando comprovante de inscrição e pagamento, conforme estabelecido pelo item 7.13 do Edital de Abertura das Inscrições;
d) utilizando máscara de proteção facial individual, confeccionada em tecido não tecido (TNT) ou em tecido de algodão e seguir as
recomendações de uso descritas na Portaria SES 224, de 03/04/2020.
1.2.1. A lista de documentos aceitos como documentos de identidade consta no item 1.2.3 do Edital de Abertura das Inscrições. NÃO serão
aceitos como documento de identidade: cópia do documento de identidade, ainda que autenticada; protocolo de documentos; certidões de
nascimento; títulos eleitorais; carteiras de motorista (modelo antigo); carteiras de estudante; carteiras funcionais; CPF ou qualquer outro
documento sem valor de identidade, como documentos abertos, avariados, com foto desatualizada, ilegíveis ou, ainda, não identificáveis. O
candidato deverá estar ciente de que a não validação do documento de identidade ou o comparecimento sem máscara de proteção facial
impossibilitam o seu ingresso à prova.
1.2.2. Sem prejuízo das disposições em contrário, os candidatos poderão levar seu próprio álcool em gel para utilização durante a prova, desde
que a embalagem seja transparente e não contenha rótulo, bem como máscara reserva, desde que acondicionada em embalagem transparente
e sem rótulo. Durante a prova, esses itens deverão permanecer com o candidato, em lugar visível.
2. Para a segurança de todos e a garantia da lisura do certame, consoante os ditames legais e os protocolos relacionados ao COVID-19 em vigor,
no dia de realização da prova:
a) a utilização da máscara é obrigatória;
b) todos os participantes deverão respeitar as regras de distanciamento, higienização e etiqueta da tosse estabelecidas nos avisos dos locais
de prova;
c) será exigida a retirada da máscara, quando da chegada para a identificação junto ao fiscal de sala, mantido o distanciamento recomendado
e sua imediata recolocação após a identificação, assim como a vistoria do álcool em gel e da máscara reserva;
d) será aferida a temperatura com termômetro infravermelho ou outro instrumento correlato. Caso a temperatura aferida seja igual ou
superior a 37,8°C, o candidato deverá ser encaminhado para realizar a prova em sala separada dos demais candidatos e orientado a
procurar, posteriormente, assistência médica;
e) será exigido dos acompanhantes das lactantes com atendimento especial deferido o comparecimento com máscara, a sujeição aos mesmos
procedimentos de identificação, revista, aferição de temperatura, distanciamento, higienização e etiqueta da tosse aplicados aos
candidatos;
f) conforme o item 7.19 do Edital 001/2020, recomenda-se que os candidatos compareçam já alimentados, pois NÃO será permitido ao
candidato ingerir alimento de qualquer natureza após seu ingresso na sala de provas, exceto para os casos de hipoglicemia ou outros
problemas de saúde, desde que comprovados através de atestado médico, o qual será examinado, para verificação das possibilidades
operacionais de atendimento, obedecendo a critérios de legalidade, viabilidade e razoabilidade. Recomenda-se também que os
participantes levem suas garrafas de água (embalagem transparente e sem rótulo) já completas de água, uma vez que os bebedouros
poderão estar desativados;
g) sob pena de eliminação do certame, somente será permitida a remoção breve da máscara e sua imediata recolocação para fins ingestão de
alimentos (nos casos da alínea “f” deste item) e água, substituição por nova máscara e, nos casos da alínea “c” deste item.
3. Da solicitação de cancelamento da inscrição e devolução do valor da taxa: Durante o período estabelecido no Novo Cronograma de
Execução, especificamente, os candidatos que NÃO tiverem interesse em continuar participando do certame DEVERÃO acessar o site
www.objetivas.com.br e, na sua área do candidato, clicar em "devolução da taxa de inscrição", preenchendo ali todas as informações
necessárias (banco, tipo de conta (corrente ou poupança), agência com dígito, conta com dígito, titular da conta, CPF do titular da conta, etc.)
3.1. Após o término do período determinado no item 3, a Objetiva Concursos encaminhará a lista de solicitações para a Administração
Municipal, para que esta, que é quem detém os valores referentes ao pagamento das taxas de inscrição do certame, efetue o depósito do valor
referente à taxa de inscrição.
3.2. O valor referente à taxa de inscrição será depositado diretamente na conta bancária informada pelo candidato quando da solicitação, de
forma que é imperativo que o candidato preencha corretamente suas informações ao solicitar o cancelamento e a devolução, sob pena de não

Antes de imprimir este edital, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. Seja consciente, a natureza a gradece. Pág. 1 de 2

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FORMOSA DO SUL/SC
CONCURSO PÚBLICO 001/2020
EDITAL 009/2020
receber o valor. Se certificar de que preencheu corretamente os dados ou campos antes de enviar a solicitação é de responsabilidade exclusiva
do candidato.
3.3. A Câmara Municipal e a empresa Objetiva Concursos não se responsabilizam por erros de preenchimento de dados, por solicitações não
recebidas por motivos de ordem técnica de computadores, tampouco, quando for utilizada conta de terceiros, pela entrega do valor ao
candidato, o que é de total responsabilidade do terceiro.
3.4. Cumpre salientar que, uma vez que o candidato solicitar o cancelamento da inscrição e a devolução do valor referente à taxa da respectiva
inscrição, aquela inscrição restará eliminada do certame e o candidato não terá como prosseguir e nem como ingressar novamente no certame.
Desta forma, orientamos aos candidatos para que só solicitem o cancelamento da inscrição e a devolução do valor da taxa caso tiverem certeza
de que realmente NÃO querem mais participar do certame.
3.5. A ausência de solicitação de cancelamento da inscrição e devolução, por parte do candidato, durante o período determinado no item 3,
implica aceitação tácita quanto às regras referentes à retomada, descabendo quaisquer alegações de desconhecimento e/ou discordância.
4. O andamento dar-se-á conforme o Novo Cronograma de Execução, abaixo disposto.
DATA

EVENTOS

10/11/2020
11 a 13/10/2020
20/11/2020

Reconvocação para a Prova Objetiva e demais disposições
Período de solicitação de cancelamento e devolução da taxa de inscrição - SITE
Comunica data de divulgação do Gabarito Preliminar, vista de prova padrão e leitura de cartões e Lista de inscrições canceladas
Aplicação da Prova Objetiva

22/11/2020
23/11/2020
24 a 26/11/2020
27/11/2020
07/12/2020
08 a 10/12/2020
17/12/2020

Divulgação do Gabarito Preliminar
Período para interposição de recursos do Gabarito Preliminar - SITE
Abertura dos envelopes dos cartões de resposta e sua correção - realizadas por leitora ótica na sede da Objetiva, às 9h, podendo os
interessados acompanhar o processo
Divulga Gabarito Definitivo e notas da Prova Objetiva
Período para interposição de recursos da Prova Objetiva
Resultado dos recursos de notas da Prova Objetiva e Convocação para Sorteio Público de desempate

18/12/2020

Ato Público de Sorteio de Desempate

23/12/2020

Homologação Final

5. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do candidato.
Formosa do Sul/SC, 10 de novembro de 2020.

Rudimar Casagrande,
Presidente.
Registre-se e publique-se.
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