PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
CIDADE SÍMBOLO DE INTEGRAÇÃO BRASILEIRA
COM OS PAÍSES DO MERCOSUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01
EDITAL DE ABERTURA Nº 01

EDITAL Nº 06/2020 – ALTERAÇÃO DE DATA DE PROVA OBJETIVA
O MUNICÍPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO, representado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Solimar
Charopen Gonçalves, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e emendas,
torna público aos interessados o Edital nº 06/2020 - Alteração da Data da Prova Objetiva para o cargo de
SECRETÁRIO DE ESCOLA do Concurso Público 001/2020.

I - Devido a Pandemia pelo Covid-19 que demanda a utilização de um maior número de locais para que sejam
eficientemente observados os Planos de Contingência no que se refere ao distanciamento social entre os candidatos no
momento da realização das provas, o elevado número de inscritos para o cargo de SECRETÁRIO DE ESCOLA, bem
como, a falta de disponibilidade de locais no Município que possibilitem a distribuição adequada dos candidatos, serão
alterados o horário e a data da realização da Prova Objetiva deste cargo, Constante no item 9.1 do Edital Nº 03/2020 Edital de Abertura do Concurso nº 01/2020 - Retificado. A prova será será aplicada no SÁBADO, dia 09 DE
JANEIRO DE 2021, no período da tarde, sendo a abertura dos portões as 14h00 e o fechamento dos portões e início da
prova as 15h00.
II - Os candidatos SABATISTAS inscritos para o cargo de SECRETÁRIO DE ESCOLA realizarão a Prova Objetiva no
sábado após pôr do sol, sendo necessário, para tanto, o envio de DECLARAÇÃO comprovando a necessidade. O envio
deve ser realizado através do e-mail candidato@omniconcursospublicos.com.br no período de 31 de dezembro até 04 de
janeiro de 2021.

III - A declaração acima deve ser apresentada em papel timbrado da igreja e/ou comunidade, assinada pelo pastor,
ou ancião e/ou responsável, constando nome completo do candidato e número de identidade.
IV - Os candidatos Sabatistas que tiveram suas inscrições para o cargo de SECRETÁRIO DE ESCOLA deferidas
conforme Edital nº 05/2020 - Edital de Homologação das Inscrições, deverão comparecer no seu Local de Prova às 14h e
deverão ficar isolados dos demais candidatos e acompanhados por um fiscal de sala até o pôr do sol. Os candidatos não
poderão ter acesso a livros e/ou apostilas de estudo, nem a quaisquer equipamentos eletrônicos, e só poderão se
ausentar da sala para ir ao banheiro acompanhados de fiscal de apoio e com permissão do fiscal de sala.
V - A lista dos candidatos Sabatistas será publicada na mesma data de Publicação do Edital de convocação para a
realização da Prova Objetiva, conforme cronograma constante no Edital nº 03/2020 - Edital de Abertura do Concurso
Público Nº 01/2020 - Retificado - Anexo VIII.

VI - As disposições do Edital de Abertura Retificado nº 03/2020, permanecem inalteradas para os demais cargos.

VII - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Sant’Ana do Livramento, 30 de dezembro de 2020.

Solimar Charopen Gonçalves
Prefeito Municipal de Sant’Ana do Livramento
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