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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019
EDITAL Nº 002/2019
ALTERA CRONOGRAMA
A Câmara Municipal de Bandeirante – SC, representado pelo Presidente da Mesa
Diretora, Senhor CLAUDINEI ZIMMERMANN, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista haver recebido apenas 03 (três) inscrições resolve alterar o
cronograma do referido processo, reabrindo as inscrições e prazo para pagamentos,
divulgação e homologação das mesmas, conforme abaixo:
EVENTO
Data
Publicação da íntegra do Edital
13/02/2019
Prazo para impugnação das disposições editalícias
14/02 a 25/02/2019
14/02 a 18/03/2019
Período de inscrições exclusivamente via internet
19/03/2019
Ultimo prazo para pagamento da taxa de inscrição
Prazo final para entrega do requerimento e do laudo 18/03/2019
médico dos candidatos que optarem por vagas para
pessoas portadoras de deficiência física e solicitar
condição especial para realização da prova, inclusive
mãe nutriz.
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de 20/03/2019
todos os cargos.
Prazo para recursos contra o resultado da divulgação 20 a 23/03/2019
das inscrições.
Publicação do edital de homologação definitiva das 25/03/2019
inscrições e do local de prova.
Aplicação da prova
31/03/2019
Divulgação do gabarito preliminar e do caderno das 31/03/2019 a partir das
provas objetivas escritas
18h00min
Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar 31/03/2019 a 03/04/2019
da prova objetiva escrita
Divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas 09/04/2019
escritas
Divulgação da classificação preliminar da prova objetiva 09/04/2019
escrita.
Recursos contra a classificação preliminar da prova 09 a 11/04/2019
objetiva escrita.
Divulgação do resultado final e Homologação final do 12/04/2019
processo.
Todas as datas modificadas no presente cronograma, aplicam-se ao Edital nº
001/2019 de abertura do processo.
Publique-se o presente Edital para que surtam seus efeitos legais.
Bandeirante - SC, 12 de março de 2019.
CLAUDINEI ZIMMERMANN
Presidente
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