
RETIFICA EDITAL 001/2019  
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO 
MUNICÍPIO: BRAÇO DO TROMBUDO 
DATA: 28/03/2019 

 

NILDO MELMESTET, Prefeito de Braço do Trombudo/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 001/2019 que abre inscrições para o Processo Seletivo para o 

preenchimento de vagas de estágio do Município de Braço do Trombudo, alterando o 

Cronograma de execução e consequentemente todos os itens relacionados às etapas de 

execução do Processo, passando a vigorar conforme segue: 

 

1-  Processo Seletivo seguirá o seguinte Cronograma de Execução: 

Item Cronograma das atividades Período 
2.1 Período de inscrições exclusivamente presenciais 11/03 à 29/03/2019 

11/03 à 05/04/2019 

2.2 Prazo final para entrega do requerimento e do laudo 

médico dos candidatos que optarem por vagas para 

pessoas portadoras de necessidades especiais e 

solicitar condição especial para realização de prova, 

inclusive mãe nutriz. 

29/03/2019 

05/04/2019 

2.3 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de 

todos os cargos. 

01/04/2019 

08/04/2019 

2.3.1 Prazo para recursos contra o resultado da 

homologação das inscrições 

01/04 e  02/04/2019 

08/04 e 09/04/2019 

2.4 Publicação do edital de homologação definitiva das 

inscrições, do local, da data e horário das provas 

03/04/2019 

10/04/2019 

2.5 Aplicação da prova escrita objetiva 07/04/2019 

13/04/2019 

2.5.1 Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 08/04/2019 

15/04/2019 

2.5.2 Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar 

da prova objetiva 

09/04 e 10/04/2019 

16/04 e 17/04/2019 

2.6 Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva Após julgados os recursos 

2.7 Divulgação da classificação preliminar  Após julgado os recursos 

2.7.1 Recursos contra a classificação preliminar Dois dias após publicação. 

2.8  Divulgação da classificação final. Após julgados todos os 

recursos. 

 

Onde se lê : 

3. DAS INSCRIÇÕES: As inscrições para o processo seletivo de estagiários serão 

realizadas pessoalmente ou mediante procuração, no período de 11/03 à 29/03/2019 



no horário de expediente da Secretaria Municipal de Educação de Braço do Trombudo, 
das 7h e 30min às 11h e 30min, e das 13h às 17 h, sito a Praça da Independência ( 

Prédio novo da Prefeitura ) - Centro - Braço do Trombudo- SC. 
 

Leia-se :  

3. DAS INSCRIÇÕES: As inscrições para o processo seletivo de estagiários serão 

realizadas pessoalmente ou mediante procuração, no período de 11/03 à 05/04/2019 

no horário de expediente da Secretaria Municipal de Educação de Braço do Trombudo, 
das 7h e 30min às 11h e 30min, e das 13h às 17 h, sito a Praça da Independência ( 

Prédio novo da Prefeitura ) - Centro - Braço do Trombudo- SC. 
 

Onde se lê : 

4.1 As provas escritas objetivas, serão realizadas no dia 07/04/2019 às 9h na Escola 

Nucleada Braço do Trombudo Km 20, sito a Rua Bruno Plaster, nº 225, Km 20 – Braço 

do Trombudo. 
 

Leia-se :  

 

4.1 As provas escritas objetivas, serão realizadas no dia 13/04/2019 às 9h na Escola 

Nucleada Braço do Trombudo Km 20, sito a Rua Bruno Plaster, nº 225, Km 20 – Braço 

do Trombudo. 
 

 

2. As demais informações constantes no referido edital permanecem inalteradas. 
 
 

3. Publica-se este Edital no Mural de Publicação da Prefeitura Municipal, bem como no 

www.bracodotrombudo.sc.gov.br. 

 

 

Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, 28 de Março de 2019 

 

 

 

NILDO MELMESTET 

Prefeito Municipal  


