ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MAREMA

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018

EDITAL Nº 007/2019

Retifica o resultado preliminar do Cargo de Professor
Pedagogia e dá outras providências.

ADILSON BARELLA, Prefeito Municipal de Marema - SC, no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista a empresa ter repassado a informação sobre erro de calibração de
cartões no sistema de correção de provas, bem como, não havia suporte técnico na data de
31/12/2018 para corrigir referido erro, retifica o resultado preliminar do Processo Seletivo
nº 001/2018, exclusivamente do cargo de Professor Pedagogia, bem como, nos demais
cargos os quais não consta nota e consta como classificado, ficando conforme anexo I deste
Edital.
a) Tendo em vista a retificação do resultado preliminar fica alterado o cronograma do
processo ficando da seguinte forma:
EVENTO
Publicação da íntegra do Edital
Prazo para impugnação das disposições editalícias

Data
27/11/2018
27/11/2018
11/12/2018
Período de inscrições exclusivamente via internet
27/11/2018
11/11/2018
até
12h00min (meio dia)
Ultimo prazo para pagamento da taxa de inscrição
13/11/2018
Prazo final para entrega do requerimento e do laudo 11/11/2018
até
médico dos candidatos que optarem por vagas para 23h59min:59seg
pessoas portadoras de deficiência física e solicitar
condição especial para realização da prova, inclusive
mãe nutriz.
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de 17/12/2018
todos os cargos.
Prazo para recursos contra o resultado da divulgação 17 e 18/12/2018

a
a
às

as
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das inscrições.
Publicação do edital de homologação definitiva das
inscrições e dos locais de provas.
Aplicação das provas objetivas
Divulgação do gabarito preliminar e do caderno das
provas objetivas escritas
Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da
prova objetiva escrita
Divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas
escritas
Divulgação da classificação preliminar da prova
objetiva escrita.
Recursos contra a classificação preliminar da prova
objetiva escrita.
Divulgação e Homologação da classificação final da
prova escrita.

20/12/2018
23/12/2018 vespertino
23/12/2018 a partir das
21h00min
23 a 26/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
07/01/2019
08/01/2019

a

b) Comunica ainda aos candidatos que se sentirem prejudicados quanto à divulgação
deste Edital e seu anexo os mesmos poderão interpor recurso conforme o edital de
abertura.
c) Disponibilizem-se todas as imagens dos cartões respostas na área de cada
candidato.
d) Permanecem inalterados os demais resultados.
Marema – SC, 02 de janeiro de 2019.
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