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RETIFICAÇÃO Nº 02 AO EDITAL Nº 19 DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022 

 

O Prefeito Municipal de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, SR. CELSO 

BIEGELMEIER, no uso de suas atribuições legais dispostos e de conformidade com, Art. 37, 

inciso IX, da Constituição Federal, Lei nº 04/1997 de 06/01/1997, Leis nº 755/2009 e 756/ de 

16/12/2009, Lei nº 1.071/2014 de 15/08/2014, Lei Complementar nº 1.093 de 19/12/2014, Lei 

nº 1.108 de 25/03/2015, Lei 175/2000, de 10 de março de 2000, Lei nº 1.287 de 17/10/2018, 

e Lei Orgânica Municipal de Bandeirante – SC, TORNA PÚBLICO aos interessados, que o Edital 

n° 23 de Concurso Público n° 23/2022, sofre alteração no que pertine ao prazo de 

interposição de recurso em objeção aos pareceres dos recursos exarados em face das 

questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar divulgado, a saber: 

 

 
ONDE SE LIA: 

 

10.1.  É admitido recurso quanto a divergências: 

(...) 

g) No parecer dos recursos interpostos em face das questões da Prova Objetiva e do Gabarito 

Preliminar divulgado | No período de 28/10/2022 (OBS: Somente serão apreciados os 

recursos interpostos em face de pareceres de questões que já foram alvo de recursos conforme 

a alínea “f”, bem como recursos que apresentem fundamentadamente a discordância com os 

termos do parecer exarado, trazendo o devido embasamento e justificativa que contrapõe o 

parecer recorrido. Recursos contra questões que não foram alvo de recursos conforme a alínea 

“f” não serão apreciados, assim como aqueles que não apresentem a devida fundamentação em 

relação a discordância com o parecer emitido); 

 

 

PASSA-SE A LER: 

10.1.  É admitido recurso quanto a divergências: 

(...) 

g) No parecer dos recursos interpostos em face das questões da Prova Objetiva e do Gabarito 

Preliminar divulgado | No período de 01/11/2022 (OBS: Somente serão apreciados os 

recursos interpostos em face de pareceres de questões que já foram alvo de recursos conforme 

a alínea “f”, bem como recursos que apresentem fundamentadamente a discordância com os 

termos do parecer exarado, trazendo o devido embasamento e justificativa que contrapõe o 

parecer recorrido. Recursos contra questões que não foram alvo de recursos conforme a alínea 

“f” não serão apreciados, assim como aqueles que não apresentem a devida fundamentação em 

relação a discordância com o parecer emitido); 
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ONDE SE LIA: 

 

ANEXO I - CRONOGRAMA 

 

OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se 
ocorrerem, serão publicadas nos sites do município e da AMEOSC. 

 

CRONOGRAMA DATA OBSERVAÇÕES 

(...) 

Prazo para interposição de recurso em 

objeção ao parecer do recurso 

exarado em face das questões da 

Prova Objetiva e do Gabarito 

Preliminar 

28/10/2022 Pela internet, no site: 

www.ameosc.org.br  

 

(...) 

 

PASSA-SE A LER: 

 

ANEXO I - CRONOGRAMA 

 
OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se 

ocorrerem, serão publicadas nos sites do município e da AMEOSC. 

 

CRONOGRAMA DATA OBSERVAÇÕES 

(...) 

Prazo para interposição de recurso em 

objeção ao parecer do recurso 

exarado em face das questões da 

Prova Objetiva e do Gabarito 

Preliminar 

01/11/2022 Pela internet, no site: 

www.ameosc.org.br  

 

(...) 

 

As demais informações contidas no referido edital permanecem inalteradas. 

 

Município de Bandeirante – SC, 31 de outubro de 2022. 

 

 

 

SR. CELSO BIEGELMEIER  

Prefeito 
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