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TERCEIRO ADENDO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015, 

DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015. 
 
 
O MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO (SC), inscrito no CNPJ sob nº 83.102.541/0001-58, com sede administrativa na 
Rua Padre Anchieta, nº 126, Centro, Porto União (SC), CEP 89400-000, neste ato representado por seu Prefeito, 
senhor ANIZIO DE SOUZA, torna público o Terceiro Adendo ao Edital de Concurso Público nº 001/2015. 
 
Em razão das dificuldades por parte de alguns candidatos em comprovarem o pagamento de seus respectivos 
boletos bancários, por inconsistências bancárias e nos códigos cedentes dos mesmos, é que apresenta-se o 
terceiro adendo alterando da data de realização das provas. 
 
1. As datas relativas à execução do Edital de Concurso Público nº 001/2015, ficam alteradas na forma do Anexo 
Único deste Adendo. 
 
2. Em face do disposto no item 1 deste Adendo, o item 6.1 do Edital de Concurso Público nº 001/2015 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

“6.1. As provas serão realizadas na forma abaixo: 

6.1.1. Prova escrita: no dia 17 de abril de 2016, com início às 8h30min e término às 11h30min (horário 
oficial de Brasília, DF); 

6.1.2. Prova de títulos: no dia 17 de abril de 2016, com início às 9h30min e término previsto às 12h30min, 
devendo o candidato comparecer no local, acompanhado dos originais e cópias dos títulos que possui; 

6.1.3. Prova prática: no dia 23 de abril de 2016, com início às 8h30min e término previsto às 12h30min 
(horário oficial de Brasília, DF), 

6.1.4. A empresa ASSCON-PP publicará os locais de realização das provas escritas e de títulos, BEM COMO 
AS PROVAS PRATICAS,  no dia 18 de março de 2016, no mural interno da Prefeitura de Porto União (SC) e 
nos sites www.assconpp.com.br e www.portouniao.sc.gov.br. 

6.1.5. Não haverá encaminhamento de comunicação aos candidatos de forma individual.” (NR) 
 
3. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital. 
 
Porto União (SC), 01 de março de 2016. 

 
 
 

ANIZIO DE SOUZA 
Prefeito de Porto União (SC) 
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ANEXO ÚNICO 
 

DATA ATO 

26.11.2015 Publicação do Edital do Concurso Público 

27, 30.11 e 1º.12.2015 Prazo para impugnações ao Edital 

2.12.2015 Publicação das decisões acerca das impugnações ao Edital  

3.12.2015 Publicação do Primeiro Adendo ao Edital 

6.1.2016 Publicação do Segundo Adendo ao Edital 

3.12.2015 a 3.2.2016 Período de Inscrições 

20.1.2016 Data limite para solicitar isenção da taxa de inscrição 

22.1.2016 Divulgação do deferimento das solicitações de isenção da taxa de inscrição 

3.2.2016 Data limite para pagamento da inscrição, utilizando o boleto bancário 

15.2.2016 Publicação da lista dos inscritos  

16 e 17.2.2016 Prazo para recurso do não deferimento dos pedidos de inscrição  

01.3.2016 
Publicação do Terceiro Adendo ao Edital alterar data e Homologação da 
lista de inscritos 

18.3.2016  Divulgação dos locais das provas escrita, de títulos e práticas 

17.4.2016, a partir das 
8h30min 

Realização das provas escritas 

17.4.2016, a partir das 

9h30min 
Apresentação dos títulos 

17.4.2016, a partir das 
19h 

Publicação dos gabaritos da prova escrita e dos cadernos de prova  

18 e 19.4.2016 
Prazo para recurso da formulação das questões e da discordância com o 
gabarito da prova escrita objetiva 

23.4.2016, a partir das 
9h30min 

Realização das provas práticas 

2.5.2016 
Publicação dos gabaritos definitivos, nota final das provas escrita e prática e 
pontuação da prova de títulos e da lista de classificados 

3 e 4.5.2016 
Prazo de recurso lista de classificados, nota da prova prática e pontuação da 
prova de títulos 

6.5.2016 Homologação do resultado final, com eventuais recursos julgados  

 


