MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS/RS
Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2020

EDITAL 001/2021
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS E ENTREGA DE TÍTULOS (1ª retificação) e
ainda:
DIVULGAÇÃO DOS DEFERIMENTOS DA CONDIÇÃO DE JURADO COMO REQUSITO DE DESEMPATE E RESPOSTAS DOS
PEDIDOS DE PROVAS DOS SABATISTAS
O Prefeito do Município de Três Coroas com o acompanhamento da Comissão de Concurso Público nomeada pela Portaria
nº 317/2020, usando das atribuições legais:
RETIFICA no Edital de Homologação das Inscrições, Convocação Para as Provas e Entrega de Títulos a data das provas de
janeiro de 2021, que passa a ser considerado como abaixo descrito:
I - ALTERAÇÃO DA DATA DA PROVA: Em face à coincidência da data anteriormente prevista para a aplicação das provas do
concurso, com a realização do ENEM - Exame nacional do Ensino médio, marcado para o dia 24/01/2020, respeitado o
grande interesse público, determina as correções que segue:
a)

A data para realização das provas previamente convocadas para o dia 23/01/2021 (sábado) passa a ser definida para
o dia 30/01/2021 (sábado) no mesmo período/horário e local, exceto para os candidatos Sabatistas, item II
abaixo.

b) A data para realização das provas previamente convocadas para o dia 24/01/2021 (domingo) passa a ser definida
para o dia 31/01/2021 (domingo) no mesmo período/horário e local.
II - SABATISTAS:
1) DIVULGA as respostas dos pedidos de realização de Provas dos Sabatistas e ainda o Resultado do Parecer, a saber:
Código/Cargo
3.01 – Assistente Social
3.01 – Assistente Social
3.01 – Assistente Social
3.03 – Enfermeiro 40hs
3.03 – Enfermeiro 40hs
3.03 – Enfermeiro 40hs
3.03 – Enfermeiro 40hs

Nº de Inscrição
2000170332
2000168951
2000171004
2000169593
2000171937
2000168958
2000170224

CPF
007.418.970-08
576.961.100-63
912.977.290-72
399.980.988-40
013.213.366-08
641.597.950-72
828.328.540-87

Situação
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido

2) O item III, letra “c” do Edital Nº 012/2020 que trata da Homologação das Inscrições, Convocação para as Provas e
Entrega de Títulos, passa a vigorar da seguinte forma: “Os candidatos que tiverem suas solicitações deferidas,
deverão comparecer ao seu local de realização da prova no mesmo horário dos demais candidatos, e serão
acomodados em salas de aplicação das provas onde deverão aguardar para iniciarem suas provas somente a partir
das 18 (dezoito) horas, horário de Brasília, ou da hora que efetivamente houver o pôr do sol”.
3) Determina, que atendendo aos pedidos protocolados na forma do item III do Edital Nº 012, combinado com o Anexo
de Declaração de Sabatista por Motivo Religioso, os candidatos que tiveram seus pedidos deferidos e estiverem
presentes para a realização da prova no sábado dia 30/01/2021 – no horário regular das 14h00 horas,
(obrigatoriamente até o fechamento dos portões) serão acomodados até o pôr do sol e prestarão a prova junto à
E.M.E.F. ÁGUAS BRANCAS, localizada na Rua Águas Brancas, 625 – Águas Brancas – Três Coroas, que estará
devidamente preparada para o acolhimento de tais candidatos, independentemente do local constante da
convocação geral.
4) O candidato que não comparecer no horário previsto e ou não portar a documentação exigida no original com
firma reconhecida, na forma prevista do Edital Nº 012, item III letra “b”, não poderão prestar a prova e estarão
automaticamente eliminados do concurso.

III – DIVULGA o deferimento das solicitações da Condição de Jurado para fins de eventual requisito de desempate, na forma
prevista no item 11.2 do Edital Completo:
Código/Cargo
3.01 - Assistente Social
3.04 - Farmacêutico
3.06 - Fiscal Tributário
3.18 - Nutricionista

Nº de Inscrição
2000171898
2000171034
2000172218
2000171164
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CPF
534.408.200-25
005.494.020-63
790.396.180-20
005.332.430-76

Situação
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
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IV – Considerando as alterações constantes neste edital, os prazos estabelecidos no Anexo VI – CRONOGRAMA deixam de ser
considerados.
Permanecem inalterados os demais itens do Edital de Convocação Para as Provas e Entrega de Títulos publicado em
27/11/2020, disponível no site: www.integribrasil.com.br
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital que fica à
disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços www.integribrasil.com.br ou
www.trescoroas.rs.gov.br, visando atender ao restrito interesse público.
Três Coroas, 05 de janeiro de 2021.

ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
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