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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001.6/2016, 
DE 21 DE MARÇO DE 2016. 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC , inscrito no CNPJ sob nº 

83.021.873/0001-08, com sede administrativa na rua Duque de Caxias, nº 789, Centro, São 
Lourenço do Oeste/SC, CEP 89.990-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
Geraldino Cardoso , no uso de suas atribuições legais; 

 
CONSIDERANDO o fato de que alguns recursos referentes à prova aplicada para o 

cargo de Nutricionista somente foram analisados pela empresa organizadora neste momento, 
se fazendo necessário alterar o edital que divulgou o julgamento dos recursos em face da prova 
objetiva, assim como o gabarito oficial e, consequentemente, a lista de classificados para este 
cargo; 

  
CONSIDERANDO que alguns candidatos embora tenham resolvido a prova objetiva, 

por equívoco técnico não tiveram seus nomes divulgados no Edital nº 001.5/2016, de 14 de 
março de 2016, que tornou pública a classificação preliminar; 

 
CONSIDERANDO a inserção ou reordenação destes candidatos na lista oficial da 

classificação, torna-se necessário proceder-se à reabertura do prazo de recurso constante no 
Edital nº 001.5/2016, por igual período, a fim de que, caso eventualmente algum candidato se 
sinta prejudicado, possa propor a reanálise de sua classificação através da interposição de 
recurso administrativo; 

 
TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS 

INTERPOSTOS EM FACE DA PROVA OBJETIVA, DO GABARITO OFICIAL E DO EDITAL 
DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001.5/2016, DE 14 DE MARÇO DE 2016 , QUE DIVULGOU A 
LISTA DE CLASSIFICADOS DE ACORDO COM AS NOTAS OBTID AS NAS PROVAS 
OBJETIVAS E PONTUAÇÃO DAS PROVAS DE TÍTULOS , referente ao Concurso Público nº 
001/2016, aberto para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva do Quadro de 
Pessoal do Poder Público Municipal, da seguinte forma: 

 
1. Fica divulgado, em caráter definitivo, o julgamento dos recursos interpostos em 

face da prova objetiva do Concurso Público nº 001/2016, na forma do Anexo I deste Edital. 
 
2. Fica divulgado o Gabarito Definitivo acerca da prova objetiva do Concurso Público 

nº 001/2016, na forma do Anexo II deste Edital. 
 

3. Fica divulgada a Classificação Preliminar dos Candidatos, referente ao Concurso 
Público nº 001/2016, na forma do Anexo III deste Edital. 
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4. Em razão das retificações dispostas neste Edital, ficam designadas as datas de 23 
e 24 de março de 2016, para interposição de recursos acerca da classificação obtida, publicada 
na forma do Anexo III deste Edital, considerando a pontuação alcançada nas provas objetivas e 
nas provas de títulos. 

 
5. O Cronograma, pertencente ao Anexo VIII, do Edital de Concurso Público nº 

001/2016, de 12 de janeiro de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

CRONOGRAMA 
 

DATA ATO 
................... ................................................................................ 

23/03 e 24/03/2016 
Prazo de recurso da lista de classificados e pontuação da prova de 
títulos. 

A partir  de 
28/03/2016 

Homologação do resultado final, com eventuais recursos julgados.  

 
6. Ficam ratificadas as demais disposições constantes no Edital de Concurso Público 

nº 001/2016, de 12 de janeiro de 2016. 
 
São Lourenço do Oeste, SC, 21 de março de 2016. 

 
 
 

GERALDINO CARDOSO 
Prefeito Municipal 


