CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL/SC
CONCURSO PÚBLICO 01/2020
EDITAL 08/2020

A Câmara Municipal de Rio do Sul/SC, representada pelo Presidente em Exercício, Senhor Fernando Cesar Souza, TORNA PÚBLICO o
presente edital para divulgar o que segue:
1. Homologação preliminar das inscrições: O relatório nominal de candidatos com inscrições homologadas consta no Anexo I deste edital. O
relatório das solicitações de atendimento especial para realização de prova consta no Anexo II deste edital. O Anexo III contém o relatório de
inscrições não processadas.
1.1. Não foram recebidas solicitações de inscrição para concorrer pela reserva de vagas para pessoas com deficiência, de forma que não há
anexo referente a este resultado a divulgar.

1.2. A lista de inscrições canceladas, em virtude de solicitação de cancelamento e devolução da taxa de inscrição realizada pelo
candidato, nos termos do Edital 05/2020, consta no Anexo IV deste edital. Conforme previsão do edital supramencionado, em
detrimento da devolução da taxa, essas inscrições restam eliminadas do certame, descabendo direito aos candidatos de realizarem a(s)
prova(s).
2. Período de recursos: O candidato interessado em interpor recurso relativo ao resultado ora divulgado deverá fazê-lo nos dias 18, 19 e
20/11/20, diretamente no site www.objetivas.com.br, no campo “recursos”, localizado na área do candidato, onde também poderá consultar
o motivo do indeferimento da sua solicitação.
2.1. Durante o período acima estabelecido, os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão interpor seus recursos utilizando o
computador disponibilizado para tal finalidade na Câmara Municipal de Rio do Sul/SC (Praça 25 de Julho, n° 01, 2º andar, Bairro Centro) no
horário das 7h30min às 13h30min.
3. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do candidato.
Rio do Sul/SC, 17 de novembro de 2020.

Fernando Cesar Souza,
Presidente em Exercício da Câmara Municipal.
Registre-se e publique-se.

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