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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BOITEUX 
CONCURSO PÚBLICO 001/2020 

EDITAL 006/2020 – RETIFICA EDITAL 001/2020 - CRONOGRAMA 
MODALIDADE: Concurso Público 
MUNICÍPIO: José Boiteux 
REALIZAÇÃO: Atena Assessoria Educacional 

 
 
JONAS PUDEWELL, Prefeito de José Boiteux/SC, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal e Lei 
Orgânica Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO o presente Edital que 
segue: 

  
1. RETIFICA-SE o Edital 001/2020 que abre inscrições para o Concurso Público 01/2020 do Município de 
José Boiteux, alterando o Cronograma de execução e consequentemente todos os itens relacionados às 
etapas de execução do Concurso Público, haja visto as normativas estabelecidas pelo Governo do Estado 
de Santa Catarina a prevenção e combate ao novo Coronavírus, passando a vigorar conforme segue: 
 
Onde se lê: 
O Concurso Público seguirá o seguinte Cronograma de Execução: 

CRONOGRAMA 

19/04/2020 Realização da Prova Objetiva e entrega dos títulos. 

19/04/2020 Divulga o gabarito da prova objetiva - Após as 18h 

20 e 21/04/2020 
Prazo para recursos da formulação das questões e da discordância com o 
gabarito da prova objetiva 

29/04/2020 

Publicação do julgamento dos recursos contra a formulação das questões e da 
discordância com o Gabarito (Caso houver Recurso), Publicação do Gabarito 
Definitivo, Notas da Prova Objetiva, da Prova de Títulos e a respectiva 
classificação. 

30/04 e 01/05/2020 Prazo para recursos da nota da prova objetiva, de títulos e classificação 

05/05/2020 
Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova objetiva, de 
títulos (caso houver recursos) e Homologação do Resultado Final. 

 
Leia-se: 
O Processo Seletivo seguirá o seguinte Cronograma de Execução: 

CRONOGRAMA 

07/06/2020 Realização da Prova Objetiva e entrega dos títulos. 

07/06/2020 Divulga o gabarito da prova objetiva - Após as 18h 

08 e 09/06/2020 
Prazo para recursos da formulação das questões e da discordância com o 
gabarito da prova objetiva 

17/06/2020 

Publicação do julgamento dos recursos contra a formulação das questões e da 
discordância com o Gabarito (Caso houver Recurso), Publicação do Gabarito 
Definitivo, Notas da Prova Objetiva, da Prova de Títulos e a respectiva 
classificação. 

18 e 19/06/2020 Prazo para recursos da nota da prova objetiva, de títulos e classificação 

22/06/2020 
Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova objetiva, de 
títulos (caso houver recursos) e Homologação do Resultado Final. 

 

Onde se lê:  
4.6. A Prova Objetiva para todos os cargos será realizada no dia 19/04/2020, com duração mínima de 
30 minutos e máxima de 2 horas e 30 minutos, com início às 9h, tendo como local Centro Educacional 
Municipal Amália Demarchi Lunelli – Rua 13 de maio, 2757, Centro – José Boiteux/SC. 
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Leia-se: 
4.6. A Prova Objetiva para todos os cargos será realizada no dia 07/06/2020, com duração mínima de 
30 minutos e máxima de 2 horas e 30 minutos, com início às 9h, tendo como local Centro Educacional 
Municipal Amália Demarchi Lunelli – Rua 13 de maio, 2757, Centro – José Boiteux/SC. 
 

Onde se lê: 
4.8. Os gabaritos das provas escritas serão disponibilizados via internet, no site 
atena.listaeditais.com.br, no dia 19/04/2020, após as 18h. 
 
Leia-se: 
4.8. Os gabaritos das provas escritas serão disponibilizados via internet, no site 
atena.listaeditais.com.br, no dia 07/06/2020, após as 18h. 
 

Onde se lê: 
4.9. A recolha dos Títulos para a Prova de Títulos será realizada no dia 19/04/2020, das 9hs30min às 
11h45min, tendo como local o Centro Educacional Municipal Amália Demarchi Lunelli, situada à Rua 13 
de maio – nº 2757 – Centro - José Boiteux/SC 
 
Leia-se: 
4.9. A recolha dos Títulos para a Prova de Títulos será realizada no dia 07/06/2020, das 9hs30min às 
11h45min, tendo como local o Centro Educacional Municipal Amália Demarchi Lunelli, situada à Rua 13 
de maio – nº 2757 – Centro - José Boiteux/SC. 
 

Onde se lê: 
4.10. No dia 29/04/2020, será publicado o gabarito definitivo e a classificação provisória. 
 
Leia-se: 
4.10. No dia 17/06/2020, será publicado o gabarito definitivo e a classificação provisória. 
 

Onde se lê: 
4.16. A lista de Classificação Final, homologada pelo Prefeito Municipal será publicada no dia 
05/05/2020, no Mural da Prefeitura Municipal de José Boiteux bem como, na internet, pelos sites 
www.pmjb.sc.gov.br e atena.listaeditais.com.br 
 
Leia-se: 
4.16. A lista de Classificação Final, homologada pelo Prefeito Municipal será publicada no dia 
22/06/2020, no Mural da Prefeitura Municipal de José Boiteux bem como, na internet, pelos sites 
www.pmjb.sc.gov.br e atena.listaeditais.com.br 
 
2. As demais informações constantes no referido edital permanecem inalteradas. 
 
3. Publica-se este Edital no Mural de Publicação da Prefeitura Municipal, bem como, na internet, nos 
sites atena.listaeditais.com.br e www.pmjb.sc.gov.br.  
 
 

José Boiteux/SC, 14 de abril de 2020 
 

JONAS PUDEWELL 
Prefeito de José Boiteux 
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