PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 001/2022
Edital n.º 05/2022
O Prefeito Municipal de Timbé do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas no Edital nº 01/2022, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria,
em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos Públicos, nomeada através da Portaria n° 08 de 24 de janeiro de
2022, torna publica a seguinte retificação no edital 04/2022:

ONDE SE LÊ:
Art. 6º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos cargos de Agente Comunitário
de Saúde, para a realização da prova escrita, a ser realizada no dia 27 de março de 2022 – DOMINGO, no período da TARDE,
devendo os candidatos comparecer ao local de realização das provas, às 13h30min, pois os portões permanecerão abertos
somente até as 14 horas (horário oficial do Mato Grosso do Sul), horário após o qual não será permitido em hipótese
alguma, o acesso de candidatos ao local de prova.

LEIA-SE:
Art. 6º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos cargos de Agente Comunitário
de Saúde, para a realização da prova escrita, a ser realizada no dia 27 de março de 2022 – DOMINGO, no período da TARDE,
devendo os candidatos comparecer ao local de realização das provas, às 13h30min, pois os portões permanecerão abertos
somente até as 14 horas (horário oficial de Brasília), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso
de candidatos ao local de prova.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Timbé do Sul - SC, 23 de março de 2022.
ROBERTO BIAVA
Prefeito de Timbé do Sul - SC
JUCIANA DONADEL CARARO
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos Públicos
da Prefeitura Municipal de Timbé do Sul – SC
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