ATO DE RETIFICAÇÃO N°. 01
DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N°. 01/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e
Serviços Públicos, em conjunto com a Comissão de Fiscalização para acompanhamento do Concurso Público,

nomeada por meio do Decreto Municipal n°. 6.116/2019, torna pública a retificação do Edital n°. 01/2019 de
abertura do concurso público destinado a prover vagas de nível superior, médio e técnico, para compor o
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Laguna, nos termos do Decreto Municipal nº. 5.053,
de 31 de julho de 2018.
1. Altera-se o subitem 5.1
Onde lê-se:
5.1 O presente Concurso Público consistirá na realização de uma prova objetiva para todos os cargos e da
realização de provas práticas e exame toxicológico para o cargo cuja a existência consta no subitem 5.3.2 do
presente edital.
Leia-se:
5.1 O presente Concurso Público consistirá na realização de uma prova objetiva para todos os cargos
e da realização de provas práticas e exame toxicológico para o cargo cuja a existência consta no
subitem 5.6.2 do presente edital.
2. Altera-se o subitem 5.2.3.5:
Onde lê-se:
5.2.3.5 No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas as provas, não
será permitido o uso pelo candidato de quaisquer objetos relacionados no subitem 5.6.4 deste edital.
Leia-se:
5.2.3.5 No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas as provas,
não será permitido o uso pelo candidato de quaisquer objetos relacionados no subitem 5.2.3.4 deste
edital.

3. Altera-se o subitem 5.4.3
Onde lê-se:
5.4.3 Será automaticamente eliminado do concurso público, em decorrência da anulação de suas provas, o
candidato que durante a realização das provas:
[...]
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, tais como os listados no subitem 5.3.4
Leia-se:
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5.4.3 Será automaticamente eliminado do concurso público, em decorrência da anulação de suas
provas, o candidato que durante a realização das provas:
[...]
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, tais como os listados no
subitem 5.2.3.4

4. Altera-se o quadro do subitem 5.5.3:
Onde lê-se:
5.5.3 [...]
ÁREA DE CONHECIMENTO
Português
Raciocínio Lógico
Legislação
Conhecimentos Específicos
TOTAL

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

PONTO POR
QUESTÃO

10
05
05
20
40

0,25
0,25
0,25
0,25

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

PONTO POR
QUESTÃO

10
05
25
40

0,25
0,25
0,25

TOTAL
2,50
1,25
1,25
5,00
10,00

Leia-se:
5.5.3 [...]
ÁREA DE CONHECIMENTO
Português
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos
TOTAL

TOTAL
2,50
1,25
6,25
10,00

4. Altera-se o subitem 5.6.1
Onde lê-se:
5.6.1. Os candidatos convocados à realização da prova prática deverão apresentar à banca examinadora
resultado de exame toxicológico, realizado após a data de 13 de janeiro de 2019, emitido em papel timbrado
próprio do laboratório onde realizado.
Leia-se:
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5.6.1. Os candidatos convocados à realização da prova prática deverão apresentar à banca
examinadora resultado de exame toxicológico, realizado após a data de 13 de janeiro de 2020, emitido
em papel timbrado próprio do laboratório onde realizado.

5. Altera-se o subitem 5.6.17
Onde lê-se:

5.6.17 O local e o trajeto a ser percorrido durante a prova prática será divulgado no endereço
http://unesc.selecao.net.br/ juntamente com o ato de convocação dos candidatos classificados em 13 de
janeiro de 2019.
Leia-se:

5.6.17 O local e o trajeto a ser percorrido durante a prova prática será divulgado no endereço
http://unesc.selecao.net.br/ juntamente com o ato de convocação dos candidatos classificados em 13
de janeiro de 2020.

6. Altera-se o subitem 5.7.13 Faltas leves
Onde lê-se:
5.7.13 Faltas Leves
a) provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;
b) ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor;
c) não ajustar devidamente os espelhos retrovisores;
d) apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento;
e) utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo;
f) dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada;
g) tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro;
h) não identificar corretamente os componentes do veículo quando solicitado pelo Coordenador Técnico;
i) cometer qualquer outra infração de natureza leve.

Leia-se:
5.7.13 Faltas Leves
a) provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;
b) não ajustar devidamente os espelhos retrovisores;
c) apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento;
d) utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo;
e) dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada;
f) tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro;
g) não identificar corretamente os componentes do veículo quando solicitado pelo Coordenador
Técnico;
h) cometer qualquer outra infração de natureza leve.
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7. Altera-se o subitem 8.5
Onde lê-se:
8.5 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas.
O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma do
subitem 5.1 deste edital.
Leia-se
8.5 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das
provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados.
8. Altera-se o subitem 8.8:
Onde lê-se:
8.8 A publicação do resultado preliminar do Concurso Público será feita em duas listas, no dia 11 de dezembro
de 2019, a partir das 18 horas, contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos e a segunda somente
os aprovados, de acordo com a ordem classificatória por cargo.
Leia-se:
8.8 A publicação do resultado preliminar do Concurso Público será feita em duas listas, no dia 13 de
janeiro de 2020, a partir das 18 horas, contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, e a
segunda somente os aprovados, de acordo com a ordem classificatória por cargo.
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9. Altera-se o subitem 8.9:
Onde lê-se:
8.9 A homologação do resultado final do Concurso Público ocorrerá na data prevista de 17 de dezembro de
2019, para os cargos em que não haverá realização de prova prática, e na data prevista de 10 de fevereiro
de 2020 para o cargo de Motorista, pela Prefeitura Municipal de Laguna.
Leia-se:
8.9 A homologação do resultado final do Concurso Público, pela Prefeitura Municipal de Laguna,
ocorrerá na data prevista de 20 de janeiro de 2020, para os cargos em que não haverá realização de
prova prática, e na data prevista de 21 de fevereiro de 2020 para o cargo de motorista.
10. Altera-se o anexo II
Onde lê-se:
[...] requisitos (para Auxiliar de Consultório Dentário)
Comprovante de conclusão de ensino médio e diploma de nível técnico da área de Saúde bucal e registro no
Conselho de Classe.

Leia-se:
[...] requisitos (para Auxiliar de Consultório Dentário)
Comprovante de conclusão de ensino médio e diploma de nível técnico ou de auxiliar da área de Saúde
bucal e registro no Conselho de Classe.

11. Altera-se o anexo III
Onde lê-se:
Cargo

Vagas

Salário

Carga Horária
Semanal

01

R$ 2.612,05

40

01

R$ 2.612,05

40

Vagas

Salário

Carga Horária
Semanal

[...]
Assistente Social
[...]
Fisioterapeuta
[...]

Leia-se:
Cargo

5

[...]
Assistente Social

01

R$ 2.612,05

30

01

R$ 2.612,05

30

[...]
Fisioterapeuta
[...]

12. Retifica-se o Anexo IV do Edital, o qual passa a viger conforme o conteúdo do Anexo I desta Ata de
Retificação n°. 01.
13. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº. 01/2019.
Laguna /SC, 14 de November de 2019.

MUNICÍPIO DE LAGUNA
MAURO VARGAS CANDEMIL
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ANEXO I – CRONOGRAMA CONCURSO
(Ato de Retificação 01, do Edital 01/2019)

Evento

Datas

Publicação do Edital

21/10/2019

Período de inscrições

28/10/2019 – 27/11/2019

Requerimento de condições especiais

28/10/2019 – 27/11/2019

Deferimento dos requerimentos de condições especiais

06/12/2019

Prazo para Recurso: indeferimento dos requerimentos de condições especiais
Respostas aos recursos: indeferimento dos requerimentos de condições especiais

07/12/2019 – até as 17h
13/12/2019
28/10/2019 – 06/11/2019

Requerimento de isenção da taxa de inscrição
Deferimento dos requerimentos de pedidos de isenção da taxa de inscrição
Homologação das inscrições

13/11/2019
06/12/2019
07/12/2019 – até às 17h

Recurso: indeferimento dos requerimentos de inscrição
Respostas aos recursos indeferimento dos requerimentos

13/12/2019

Publicação dos locais de prova

13/12/2019

Prova Objetiva

22/12/2019

Publicação do gabarito preliminar

22/12/2019
23/12/2019 – até às 17h

Recurso: gabarito preliminar
Respostas aos recursos gabarito preliminar

13/01/2020

Publicação do gabarito oficial

13/01/2020

Resultado Final (Preliminar) e convocação dos candidatos para prova prática (Preliminar)
Recurso: Resultado Final (Preliminar) e convocação dos candidatos para prova prática (Preliminar)

13/01/2020
14/01/2020 – 17h

Respostas aos recursos: Resultado Final (Preliminar) e republicação da convocação dos candidatos
para prova prática

20/01/2020

Republicação do resultado final (pós-recursos) – CARGOS SEM PROVA PRÁTICA

20/01/2020

Apresentação do resultado do Exame Toxicológico

03/02/2020

Deferimento dos resultados do Exame Toxicológico

05/02/2020

Recurso: Indeferimento dos resultados do Exame Toxicológico
Respostas aos recursos indeferimento dos resultados do Exame Toxicológico
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06/02/2020 – 17h
10/02/2020

Prova prática

16/02/2020

Publicação do resultado final (Preliminar) – CARGOS COM PROVA PRÁTICA

17/02/2020

Recurso: resultado final (Preliminar) – CARGOS COM PROVA PRÁTICA
Respostas aos recursos resultado final (Preliminar)

18/02/2020 – 17h
21/02/2020

Republicação do resultado final (pós-recursos) – CARGOS COM PROVA PRÁTICA
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21/02/2020

