
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO 

Edital de Concurso Público 001/2013  
 
 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE  INSCRIÇÕES 
CONCURSO PÚBLICO N.° 001/2013 

 
O Prefeito Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, juntamente com a Comissão Especial 
para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Concurso Público, nomeada pela Portaria n° 044/2013, 
torna público o que segue: 
 

1. Considerando o número reduzido de inscritos até a presente data e a falta de inscritos em alguns 
cargos, fica prorrogado o período de inscrição do Concurso Público n. ° 001/2013, e 
consequentemente todo o cronograma, inclusive a data de aplicação das provas conforme 
cronograma abaixo: 

 

 
 

2. As demais regras e itens do edital permanecem inalteradas. 
 

 
ANÍZIO DE SOUZA 

Prefeito do Município de Porto União 
 

Item Cronograma das Atividades  Período  
1  Período de inscrições exclusivamente pela internet (on-line). 21/10/2013 até 

19/12/2013 
2  Último dia para pagamento da taxa de inscrição de todos os candidatos. 20/12/2013 
3  Prazo final para protocolo ou envio via sedex  do requerimento e do 

laudo médico dos candidatos que solicitarem condição especial para 
realização da prova, inclusive mãe nutriz. 

20/12/2013 

4  Divulgação inscrições deferidas e indeferidas de todos os cargos. 14/01/2014 
5  Prazo para recursos contra o resultado da homologação das inscrições. 15 e 16/01/2014 
6  Publicação do edital de homologação definitiva das inscrições caso haja 

alterações. 
06/01/2014 

 
7  Divulgação dos locais de provas  22/01/2014 
8  Aplicação das provas escritas objetivas.  02/02/2014 
9  Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva escrita no site 

Instituto O Barriga Verde (www.iobv.com.br). 03/02/2014 

10  Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova objetiva 
escrita.  04 e 05/02/2014 

11  Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva no site do Instituto O 
Barriga Verde (www.iobv.com.br). 10/02/2014 

12  Divulgação da classificação preliminar da prova escrita. 12/02/2014 
13  Recursos contra a classificação preliminar prova escrita.   13 e 14/02/2014 
14  Convocação para a prova prática. 17/02/2014 
15  Provas práticas  e teste de aptidão física  23/02//2014 
16  Divulgação da classificação preliminar das provas práticas e aptidão 

física 26/02/2014 

17  Recursos contra a classificação da prova prática e aptidão física 27 e 28/02/2014 
18  Classificação final de todos os candidatos. 05/03/2014 
19  Homologação final. Após 04/03/2014 


