CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
Edital n.º 08/2020
O Presidente da Câmara de Vereadores de Itapema, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade
com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a
Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através da Portaria n° 044/2020,
TORNA PÚBLICA, a seguinte RETIFICAÇÃO ao edital 06/2020, deste certame público, em
atendimento a Recomendação Administrativa nº 0021/2020/01PJ/ITM, da Excelentíssima
Promotora Dra. Carla Mara Pinheiro, titular da 1º Promotoria de Justiça da Comarca de
Itapema – SC.

ONDE SE LÊ:
Art. 2º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos
cargos de RECEPCIONISTA, ADVOGADO, ANALISTA LEGISLATIVO e CONTADOR, para a realização
da prova escrita, a ser realizada no dia 22 de novembro de 2020 – DOMINGO, no período da
MANHÃ, devendo os candidatos comparecer ao local de realização das provas, às 07h30min, pois
os portões permanecerão abertos somente até as 08h30min (horário oficial de Brasília), horário
após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas. O
candidato deverá estar munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a
apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de
provas. Ressalta-se que não serão aceitos em hipótese alguma a apresentação de qualquer tipo de
‘’documento digital’’ para ingresso na sala de provas.

Art. 4º - A temperatura de todos os candidatos será aferida através de termômetro digital para
autorizar o ingresso do mesmo no local da prova. A entrada no local de prova será permitida
somente se o candidato não estiver com febre (temperatura acima de 37,8ºC).

Art. 9º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos
cargos de MOTORISTA e ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, para a realização da prova escrita, a
ser realizada no dia 22 de novembro de 2020 – DOMINGO, no período da TARDE, devendo os
candidatos comparecer ao local de realização das provas, às 14h00min, pois os portões
permanecerão abertos somente até as 15h00min (horário oficial de Brasília), horário após o qual
não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas. O candidato
deverá estar munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de
documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas. Ressalta-se que
não serão aceitos em hipótese alguma a apresentação de qualquer tipo de ‘’documento digital’’
para ingresso na sala de provas.
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LEIA-SE:
Art. 2º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos
cargos de RECEPCIONISTA, ADVOGADO, ANALISTA LEGISLATIVO e CONTADOR, para a realização
da prova escrita, a ser realizada no dia 22 de novembro de 2020 – DOMINGO, no período da
MANHÃ, devendo os candidatos comparecer ao local de realização das provas, às 07h00min, pois
os portões permanecerão abertos somente até as 08h30min (horário oficial de Brasília), horário
após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas. O
candidato deverá estar munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a
apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de
provas. Ressalta-se que não serão aceitos em hipótese alguma a apresentação de qualquer tipo de
‘’documento digital’’ para ingresso na sala de provas.
Art. 4º - A temperatura de todos os candidatos será aferida através de termômetros
infravermelhos para autorizar o ingresso do mesmo no local da prova. A entrada no local de prova
será permitida se o candidato não estiver com febre (temperatura acima de 37,8ºC). Aos
candidatos que estiverem com temperatura acima de 37,8ºC, farão prova em sala especial,
separados dos demais, e, seguirão as determinações sanitárias impostas pelo IPPEC, seguindo as
determinações da vigilância sanitária e das portarias vigentes, com respeito às normas necessárias
de prevenção ao coronavírus. Após o término da prova, o candidato que estiver em sala especial
será orientado a procurar assistência médica.
Art. 9º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos
cargos de MOTORISTA e ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, para a realização da prova escrita, a
ser realizada no dia 22 de novembro de 2020 – DOMINGO, no período da TARDE, devendo os
candidatos comparecer ao local de realização das provas, às 13h30min, pois os portões
permanecerão abertos somente até às 15h00min (horário oficial de Brasília), horário após o qual
não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas. O candidato
deverá estar munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de
documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas. Ressalta-se que
não serão aceitos em hipótese alguma a apresentação de qualquer tipo de ‘’documento digital’’
para ingresso na sala de provas.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Itapema, Santa Catarina, 10 de novembro de 2020.

MARINA BERTOLLI FONTANA
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos
da Câmara Municipal de Itapema, SC.
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