
 
 

 

 
 
 

 

Estado de Santa Catarina 

Município de Maravilha 

Processo Seletivo Público 01/2020 

 

ATO N.º 004 

 

O MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pela 

prefeita, a Excelentíssima Senhora ROSIMAR MALDANER, TORNA PÚBLICO o presente 

Edital para divulgar o que segue: 

 

1. DA REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

1.1 Conforme publicação do Decreto n.º 355, art. 12 de 24 de março de 2.020 estavam 

suspensos todos os atos do Processo Seletivo Público n.º 01/2020, inclusive as inscrições. Contudo, por 

determinação da Prefeitura Municipal de Maravilha estão REABERTAS AS INSCRIÇÕES para o referido 

Processo Seletivo conforme o cronograma abaixo: 

DATA PREVISTA ETAPA / FASE 

14/04/2020 - 14h00min à 

30/04/2020 - 14h00min 

 

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES. Prazo para solicitação para condição 

especial para realização da prova e de vaga especial (PNE) 

14/04/2020 - 14h00min à 

30/04/2020 - 14h00min 
PERÍODO DE ENVIO DE TÍTULOS 

14/04/2020 - 14h00min à 

19/04/2020 - 14h00min 
Prazo para solicitação de isenção do valor de inscrição 

20/04/2020 Publicação do rol de inscrições isentas (provisório) 

21/04/2020 - 14h00min à 

24/04/2020 - 14h00min 
Prazo para recurso contra o indeferimento do pedido de isenção 

27/04/2020 
Publicação do rol de inscrições isentas (definitivo) e disponibilização do 

boleto de pagamento para os candidatos indeferidos.  

30/04/2020 Prazo final para o pagamento do valor  de inscrição 

05/05/2020 
Homologação provisória das inscrições, da listagem de candidatos com 

condição especial de prova e de candidatos inscritos em vaga especial 

06/05/2020 – 14h00min à 

08/05/2020 - 14h00min 

Prazo para recurso contra não homologação da inscrição, contra o 

indeferimento de condição especial de prova e o indeferimento de vaga 

especial 

12/05/2020 Homologação final das inscrições (definitivo) 

 

2. DA PROVA OBJETIVA E DEMAIS ATOS 

2.2  Os demais atos, incluindo a data da prova teórico-objetiva e locais de prova, serão 

divulgados posteriormente em novo edital. 

 

Maravilha, 14 de abril de 2.020. 

  

ROSIMAR MALDANER 

Prefeita 

Registre-se e publique-se.  


