ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
EDITAL Nº 002/2018
Exclui o cargo de Bibliotecário do Concurso
Público e dá outras providências.
O MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SC, pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
através do Representante legal o Prefeito Municipal Sr. RUDI MIGUEL SANDER, no uso
de suas atribuições legais, levando em consideração diversos pedidos de impugnação
do Edital de Concurso Público sobre o cargo de Bibliotecário ser de nível médio, os
quais merecem deferimento e, analisando a legislação vigente, não havendo tempo para
retificar a Legislação Municipal à adequação para Nível Superior este cargo, torna
público o presente Edital nos seguintes termos:
a) Fica excluído do Edital de Concurso Público o Cargo de Bibliotecário, bem como,
todas as informações inerentes a esse cargo, como: atribuições, remuneração,
carga horária e outros que assim estão descritos no Edital.
b) Em vista da exclusão do cargo de Bibliotecário os candidatos inscritos nesse
cargo os quais já realizaram o pagamento poderão optar por uma das seguintes
sugestões:
B1) Solicitação do Dinheiro de volta preenchendo o requerimento anexo I deste
Edital assinando-o, digitalizando-o e enviando à empresa organizadora via área
do candidato e não concorrer a nenhum cargo ou;
B2) Optar por outro cargo de nível médio, preenchendo o anexo I Edital
assinando-o, digitalizando-o e enviando via área do candidato à empresa
organizadora.
c) Os Candidatos que ainda não realizaram o pagamento poderão optar:
C1) Por pagar o boleto e optar por outro cargo de nível médio, preenchendo o
anexo I deste Edital assinando-o, digitalizando-o e enviando via área do candidato
à empresa organizadora ou;
C2) Não pagar o boleto e não concorrer a nenhum cargo.
d) Tendo em vista a exclusão do cargo de Bibliotecário, fica redefinido o cronograma
do Concurso Público conforme abaixo:
Cronograma do Certame
Data
Publicação do Edital
22/11/2018
Prazo para impugnação das disposições editalícias
22 a 30/11/2018
Período de inscrições exclusivamente via internet
Das 08h do dia
22/11/2018 até as
12h (meio-dia) do dia
11/12/2018
Último dia para pagamento da taxa de inscrição.
13/12/2018 em horário
bancário
Prazo final para envio do requerimento e do laudo
11/12/2018
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médico dos candidatos que optarem por vagas para
pessoas portadoras de deficiência física e solicitar
condição especial para realização da prova, inclusive
mãe nutriz.
Recursos contra indeferimento de isenções
Prazo para candidatos ao Cargo de Bibliotecário
solicitarem alteração de seu cargo ou solicitarem
ressarcimento da taxa de inscrição
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de
todos os candidatos.
Prazo para recursos contra o resultado da divulgação
das inscrições.
Publicação do edital de homologação definitiva das
inscrições.
Aplicação da prova escrita objetiva
Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva
escrita
Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar
da prova objetiva escrita
Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva
escrita
Divulgação da classificação preliminar das provas
Recursos contra a classificação preliminar
Divulgação e Homologação da classificação final.

11 a 13/12/2018
17/12/2018

18/12/2018
18 a 21/12/2018
24/12/2018
30/12/2018
30/12/2018 a partir das
18h
30/12/2018 a 04/01/2019
10/01/2019
11/01/2019
11 a 15/01/2019
16/01/2019

Fica a empresa EPBAZI LTDA ME autorizada a abrir uma aba em seu site para adequar
às informações dos candidatos conforme alíneas “a” “b” e “c” desta errata.
Permanecem inalteradas as demais disposições editalícias.
São Carlos – SC, 12 de dezembro de 2018.

RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito Municipal
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ANEXO I AO EDITAL Nº 002/2018
REQUERIMENTO
Pedido de alteração de cargo ou ressarcimento de valor de inscrição

Eu _______________________________________, portador do documento de
identidade nº ____________________, inscrito no CPF n.º________________ residente
e domiciliado a Rua ___________________________, nº _______, Bairro
______________________, Cidade __________________, Estado ______________,
CEP: _______________ , Telefone _______________ inscrito no Concurso Público
001/2018 da Prefeitura Municipal de São Carlos - SC, inscrição número _______, para o
cargo de BIBLIOTECÁRIO, VENHO REQUER a Vossa Senhoria:
(marcar apenas uma opção)
1. (

) Devolução do Dinheiro referente a taxa de inscrição do cargo de
Bibliotecário.

2. Solicito alterar o cargo para:
a) ( ) Fiscal de Vigilância Sanitária, Controle Epidemiológico e Combate a
Endemias;
b) (

) Técnico em Tributação.

Nestes Termos.
Pede Deferimento.

________________, ______ de ____________ de 2018.

__________________________________________
Assinatura do Requerente
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