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RETIFICAÇÃO Nº 01/2021 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2021 

 

  

O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS faz saber a quem possa interessar a publicação da 

RETIFICAÇÃO Nº 01/2021 ao EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 

002/2021, conforme segue: 

 

 

I- Altera-se parte do cronograma do edital que passar a vigorar da seguinte forma: 

 

DATA ATO 

Até 02/06/2021 

Prazo para envio de laudo médico para candidatos portadores de necessidades 

especiais e para pedido de condições especiais para a realização das provas 

objetivas, conforme itens 3.9 e 4.2 deste edital. 

25/05/2021 e 

26/05/2021 
Prazo para recurso contra o indeferimento de inscrição 

27/05/2021 Homologação das Inscrições (listagem oficial) 

04/05/2021 até 

05/06/2021 

Período para envio eletronicamente no site www.scconcursos.com.br através da 

“Área do Candidato” dos documentos da Prova de Títulos, Tempo de Serviços e 

Cursos Extracurriculares  

05/06/2021 Data provável para realização das Provas Objetivas  

06/06/2021 Publicação do gabarito provisório 

07/06/2021 e 

08/06/2021 
Prazo para recurso contra questões e gabarito 

15/06/2021 
Publicação do julgamento dos recursos contra questões e gabarito, publicação do 

gabarito definitivo e das notas e da classificação provisória 

16/06/2021 e 

17/06/2021 
Prazo para recurso contra notas e classificação provisória 

18/06/2021 Publicação do julgamento dos recursos contra notas e classificação provisória 

A partir de 

18/06/2021 
Homologação do resultado final 

 

 

II- Altera-se os itens 7.2 e 7.2.1 do edital que passar a vigorar da seguinte forma: 

 

7.2. A prova objetiva para todos os cargos será na data provável de 05 de junho de 2021 (sábado) 

considerando os seguintes horários: 

EVENTO HORÁRIO 

Abertura dos portões dos locais de prova: entrada dos candidatos. 14h e 30min 

Fechamento dos portões dos locais de prova: proibido o ingresso sob 

qualquer alegação a partir deste horário 

16h e 00min 

Início da prova 16h e 15min 

Período mínimo de permanência no local de provas. Até as  16h e 45min 

Final da prova. Entrega obrigatória do cartão resposta. 18h e 45min 
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7.2.1. Será vedado o acesso ao local de prova objetiva para todos os candidatos que se 

apresentarem após às 16h e 00 minutos, sob qualquer alegação. 

 

 

III- Altera-se o item 8.1 do edital que passar a vigorar da seguinte forma: 

 

8.1. O envio dos documentos da PROVA DE TÍTULOS, TEMPO DE SERVIÇOS E CURSOS 

EXTRACURRICULARES será realizada no período de 04 de maio de 2021 a 05 de junho de 

2020, sendo que o candidato deverá encaminhar eletronicamente no site 

www.scconcursos.com.br, através da “Área do Candidato” acessando este edital, em campo 

específico para tal, os seguintes documentos: 

 

 

IV- Os demais itens do edital seguem inalterados. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Curitibanos, 25 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

Kleberson Luciano Lima 

Prefeito Municipal 
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