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ATO 018: Audiência Pública de Correção de Provas Objetivas 
 

Em virtude do número de candidatos do Concurso Público n.º 02/2019 ter superado a expectativa 
inicial do evento, não é possível a conclusão de todos os trâmites da Audiência Pública para abertura 
e correção das provas escritas objetivas, dentro do prazo inicialmente previsto. Desta forma, este 
evento será realizado na data prevista abaixo, com início no período matutino. Desta forma, 
convidamos todos os candidatos participantes e demais interessados a participar da Audiência Pública 
de abertura de Malotes de Prova, Envelopes de Gabarito, Correção de Provas e a Classificação 
Provisória, que se fará no seguinte local e horário: 
 
Local: 

Câmara Municipal de Vereadores de Braço do Trombudo 
Praça da Independência, n.º 25 – Centro 
Braço do Trombudo - SC 
 

 

Data da Audiência: 11/10/2019 
Horário de Início dos Trabalhos: 09h30min 
 
 

As atividades consistirão em: 
- Abertura dos malotes contendo os envelopes de cartões resposta; 
- Abertura dos envelopes de cartões resposta (todas as salas); 
- Digitalização de todos os cartões resposta; 
- Correção de todos os cartões resposta; 
- Processamento da Classificação Provisória; 
 

Em decorrência da realização da Audiência Pública para abertura e correção dos cartões resposta de 
todos os candidatos, é necessária a alteração das datas previstas de publicação, como segue: 

DATA PREVISTA ATO 

(...) 

11/10/2019 as 09h30min 
Audiência Pública de Correção de Provas Objetivas, com a publicação da Classificação 
Provisória ao final dos trabalhos. 

14/10/2019 - 08h00min  

à 

15/10/2019 - 17h00min 

Prazo para recurso contra a Classificação Provisória e o Resultado da Prova de Títulos. 

15/10/2019 após as 
17h00min 

Publicação da Classificação Provisória (Cargos com Prova Prática), após a análise de 
recursos. 

15/10/2019 após as 
17h00min 

Convocação da Prova Prática, com a divulgação dos locais e horário das provas. 

 

 
Braço do Trombudo/SC, 08 de outubro de 2019. 
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