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Estado de Santa Catarina 
Município de Campo Alegre 

Concurso Público n.º 01/2019 

ATO 010: Alteração no Cronograma de Execução de Provas Práticas 
 

CONSIDERANDO, que o número final de candidatos inscritos superou as expectativas de número 
de participantes, sendo previstos em torno de 600 (seiscentos) candidatos se teve cerca de 1.400 
(um mil e quatrocentos) candidatos aptos a realizar a prova, sendo necessário aplicar mais de 130 
(cento e trinta) provas práticas; 

CONSIDERANDO, a impossibilidade de realizar todas as provas práticas em apenas um turno de 
aplicação (vespertino) e com o intuito de assegurar aos participantes condições idênticas de 
maquinário, veículos e ambiente físico; 

CONSIDERANDO a previsão editalícia do Item 1.2 do Anexo III do Edital, onde o cronograma previsto 
poderá sofrer alterações dependendo do número de inscritos;  

Altera-se os prazos abaixo previstos, UNICAMENTE em relação aos cargos com aplicação de prova 
prática, permanecendo inalterados o cronograma para os demais cargos do edital: 

DATA PREVISTA ATO 

(...) 

30/06/2019 Data da Prova Escrita (conforme ato de convocação) 

01/07/2019 até as 07h30min Publicação do gabarito provisório e caderno de provas. 

01/07/2019 - 08h00min  

à 

02/07/2019 - 17h00min 

Prazo para recurso contra as questões da prova escrita e gabarito provisório. 

Até o dia 09/07/2019 as 
23h59min 

Publicação do extrato de recursos, publicação do gabarito oficial e publicação da 
classificação provisória. 

Dois dias úteis após a 
classificação provisória, 

iniciando as 8h do primeiro 
dia com término as 17h do 

segundo dia. 

Prazo para recurso contra a Classificação Provisória e o Resultado da Prova de Títulos 
e da Prova Prática. 

12/07/2019 
Publicação da Classificação Provisória (Cargos com Prova Prática), após a análise de 
recursos. 

12/07/2019 Convocação da Prova Prática, com a divulgação dos locais e horário das provas. 

21/07/2019 Data da Prova Prática 

23/07/2019 até as 7h30min Publicação da Classificação Provisória com os resultados da Prova Prática. 

23/07/2019 - 08h00min  

à 

24/07/2019 - 17h00min 

Prazo para recurso contra o resultado da Prova Prática. 

26/07/2019 Resultado final do Concurso Público nº 01/2019 (cargos com Prova Prática). 

 

 

Todos os demais Itens do Edital permanecem inalterados. 

 
Campo Alegre/SC, 24 de junho de 2019. 
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NBS Serviços Especializados Eireli 

 


