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ATO 003: Alteração parcial de Cronograma 
 

Considerando que a realização da prova prevista para o dia 05/04/2020 foi suspensa em virtude do 
Decreto Estadual 515 de 17 de março de 2020 (e demais decretos que prorrogam a quarentena), para 
fins de prevenção e enfrentamento à epidemia da COVID-19. 

Ainda neste contexto, considerando o fechamento de bancos (atendimentos presenciais) e de casas 
lotéricas, o pagamento da Taxa de Inscrição foi prorrogada para o dia 09/04/2020 (quinta feira), bem 
como, todos os atos relacionados com a publicação da listagem de inscrição.  

Para realizar o pagamento, o(a) candidato(a) deve emitir um novo boleto pela “Área do Candidato”, 
acessado com as suas credenciais pessoais. 

Deste modo, com amparo no Item 1.2 do Anexo III do edital, os procedimentos abaixo serão 
realizados em novas datas, como segue: 

DATA PREVISTA ATO 

(...) 

09/04/2020 Prazo final para o pagamento da Taxa de Inscrição. 

(...) 

06/04/2020 Publicação do Rol de Inscrições Isentas (Provisório). 

07/04/2020 Prazo de Recurso contra o Indeferimento do Pedido de Isenção. 

08/04/2020 
Publicação do Rol de Inscrições Isentas (Definitivo) e disponibilização do boleto de 
pagamento para os pedidos indeferidos. 

13/04/2020 até as 23h59min 
Homologação provisória das inscrições, da listagem de candidatos com condição 
especial de prova e de candidatos inscritos em vaga especial. 

14/04/2020 - 08h00min  

à 

15/04/2020 - 17h00min 

Prazo para recurso contra não homologação da inscrição, contra o indeferimento de 
condição especial de prova e contra o indeferimento de inscrição para vaga especial. 

02/04/2020 
Homologação final das inscrições, da listagem de candidatos com condição especial de 
prova e de candidatos inscritos em vaga especial. 

 

 

Após a normalização da situação em âmbito estadual, a prova será aplicada em locais e horários a 
serem previamente publicados pelos meios de publicação previstos no item 2.2 do Edital, assim como, 
novo cronograma com as datas previstas para os demais atos deste certame. 

 

Morro da Fumaça/SC, 06 de abril de 2020. 
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