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RETIFICAÇÃO Nº 02 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2022 

 

O Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, Srº. THYAGO 

WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, no uso de suas atribuições e nos termos dos dispositivos da 

Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Orgânica Municipal e da Lei complementar nº 

3499/2004 e suas alterações e Lei complementar nº 3665/2006 e suas alterações, TORNA PÚBLICO aos 

interessados, que  

Considerando a grande quantidade de candidatos homologados para os cargos de Motorista e 

Operador de Máquinas e Equipamentos,  

Considerando o disposto no Item 6.8.10. “A Comissão Organizadora do Concurso Público reserva-

se o direito de, por razões de ordem técnica ou condições meteorológicas alterar a data e o local das provas 

práticas, comunicando essas alterações aos candidatos”,  

O Edital de Concurso Público nº 03/2022 sofreu alteração, a saber: 

 

ONDE SE LIA: 

6.8. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA:   

6.8.1. O local de realização das provas práticas será informado na publicação do ensalamento, conforme o 

Cronograma do edital (Anexo I), nos sites: www.ameosc.org.br e www.iporadooeste.atende.net 

6.8.2. A prova prática para os cargos de Motorista (CNH categoria C) e Operador de Máquinas e 

Equipamentos (CNH categoria C) será realizada no dia 21/01/2023, com início às 13h00min. 

6.8.4. O candidato que não estiver presente no dia 21/01/2023 até às 13 horas no local de realização da prova 

prática será considerado desistente e, consequentemente, eliminado do Concurso Público, sendo que a partir 

das 13h00min não será mais permitido o acesso de candidatos ao local de prova, sob qualquer alegação. 

(...) 

6.8.11. Em caso de impossibilidade de realização de todas as provas praticas na data prevista, a continuidade 

das mesmas fica automaticamente definida para o dia seguinte, a partir das 08h00min até o horário necessário 

para finalização das mesmas. 

 

LEIA-SE: 

6.8. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA:   

http://www.ameosc.org.br/
http://www.iporadooeste.atende.net/
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6.8.1. O local de realização das provas práticas será: 

a) Para o cargo de Motorista: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Rua Ver. Carmelito de 

Souza, s/n, 1º de Maio, Dionísio Cerqueira – SC. 

b) Para o cargo de Operador de Máquinas e Equipamentos: Estádio Municipal Jacob Maran, Rua 

Eurilemo Lúcio Zanette, Centro, Dionísio Cerqueira – SC. 

6.8.2. Datas e horários de realização da prova prática: 

a) Para o cargo de Operador de Máquinas e Equipamentos:  

a.1) Data: 29/01/2023 (domingo), com início às 08h00min. 

a.2) O candidato que realizou a prova objetiva e que não estiver presente no dia 29/01/2023 até às 

08h00min no local de realização da prova prática será considerado desistente e, consequentemente, 

eliminado do Concurso Público, sendo que a partir das 08h00min não será mais permitido o acesso de 

candidatos ao local de prova, sob qualquer alegação. 

b) Para o cargo de Motorista:  

b.1) Para os primeiros 45 inscritos, as provas práticas serão realizadas no dia 21/01/2023 (sábado), 

com início às 13h00min. 

b.2) A listagem contendo a nominata dos 45 primeiros candidatos inscritos para o cargo de Motorista 

será publicada no Decreto que regulamenta a prova prática, bem como será publicada no site da 

AMEOSC e estará disponível para consulta no local de realização da prova objetiva. 

b.3) O candidato que realizou a prova objetiva e que não estiver presente no dia 21/01/2023 até às 

13h00min no local de realização da prova prática será considerado desistente e, consequentemente, 

eliminado do Concurso Público, sendo que a partir das 13h00min não será mais permitido o acesso de 

candidatos ao local de prova, sob qualquer alegação. 

b.4) Do 46º candidato inscrito em diante, as provas práticas serão realizadas no dia 22/01/2023 

(domingo), a partir das 08h00min. 

b.5) A listagem contendo a nominata do 46º candidato inscrito para o cargo de Motorista em diante 

será publicada no Decreto que regulamenta a prova prática, bem como será publicada no site da 

AMEOSC e estará disponível para consulta no local de realização da prova objetiva. 

b.6) O candidato que realizou a prova objetiva e que não estiver presente no dia 22/01/2023 até às 

08h00min no local de realização da prova prática será considerado desistente e, consequentemente, 

https://www.dionisiocerqueira.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3521
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eliminado do Concurso Público, sendo que a partir das 08h00min não será mais permitido o acesso de 

candidatos ao local de prova, sob qualquer alegação. 

(...) 

6.8.11. Em caso de impossibilidade de realização de todas as provas praticas na data prevista, a continuidade 

das mesmas fica automaticamente definida para o dia seguinte, a partir das 08h00min até o horário necessário 

para finalização das mesmas. 

 

ONDE SE LIA: 

10.1.  É admitido recurso quanto a divergências: 

(...) 

d) No Resultado Preliminar da Prova Prática | No período de 23 e 24/01/2023; 

 

LEIA-SE: 

10.1.  É admitido recurso quanto a divergências: 

(...) 

d) No Resultado Preliminar da Prova Prática para o cargo de Motorista | No período de 23 e 24/01/2023; 

h) No Resultado Preliminar da Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas e Equipamentos | No 

período de 31/01 e 01/02/2023. 

 

 

ONDE SE LIA: 

 

ANEXO I - CRONOGRAMA 

 

OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se ocorrerem, serão 

publicadas nos sites do município e da AMEOSC. 

 

CRONOGRAMA DATA OBSERVAÇÕES 

(...) 

Publicação do Decreto que regulamenta a 

Prova Prática 

19/01/2023 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br e 

wwww.dionisiocerqueira.sc.gov.br 

(...) 

 

http://www.tunapolis.sc.gov.br/
http://www.tunapolis.sc.gov.br/
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Prova Prática 21/01/2023 A Prova Prática terá início às 13h, em local a 

ser informado na publicação do ensalamento, 

nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br 

e wwww.dionisiocerqueira.sc.gov.br 

(...) 

Publicação do Resultado Preliminar das 

notas da Prova Prática 

23/01/2023 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br e 

wwww.dionisiocerqueira.sc.gov.br 

(...) 

Prazo para interposição de recurso em face 

do Resultado Preliminar das notas da Prova 

Prática 

23 e 

24/01/2023 

Pela internet, no site: 

www.ameosc.org.br  

 

(...) 

Publicação do parecer de recurso interposto 

em face do Resultado Preliminar das notas 

da Prova Prática 

02/02/2023 Até às 23h59min, no site: www.ameosc.org.br 

Publicação do Resultado Final das notas da 

Prova Prática 

02/02/2023 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br e 

wwww.dionisiocerqueira.sc.gov.br 

(...) 

 

LEIA-SE: 

 

ANEXO I - CRONOGRAMA 

 

OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se ocorrerem, serão 

publicadas nos sites do município e da AMEOSC. 

 

CRONOGRAMA DATA OBSERVAÇÕES 

(...) 

Publicação do Decreto que regulamenta a 

Prova Prática para o cargo de Motorista 

19/01/2023 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br e 

wwww.dionisiocerqueira.sc.gov.br 

(...) 

Prova Prática para o cargo de Motorista 21/01/2023 e 

22/01/2023 

Conforme Item 6.8.2 do edital.  

(...) 

 

http://www.ameosc.org.br/
http://www.tunapolis.sc.gov.br/
http://www.tunapolis.sc.gov.br/
http://www.tunapolis.sc.gov.br/
http://www.tunapolis.sc.gov.br/
http://www.tunapolis.sc.gov.br/
http://www.tunapolis.sc.gov.br/
http://www.tunapolis.sc.gov.br/
http://www.tunapolis.sc.gov.br/
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Publicação do Resultado Preliminar das 

notas da Prova Prática para o cargo de 

Motorista 

23/01/2023 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br e 

wwww.dionisiocerqueira.sc.gov.br 

(...) 

Prazo para interposição de recurso em face 

do Resultado Preliminar das notas da Prova 

Prática para o cargo de Motorista  

23 e 

24/01/2023 

Pela internet, no site: 

www.ameosc.org.br  

 

(...) 

Publicação do parecer de recurso interposto 

em face do Resultado Preliminar das notas 

da Prova Prática para os cargos de 

Motorista e Operador de Máquinas e 

Equipamentos 

02/02/2023 Até às 23h59min, no site: www.ameosc.org.br 

Publicação do Resultado Final das notas da 

Prova Prática para os cargos de Motorista 

e Operador de Máquinas e Equipamentos 

02/02/2023 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br e 

wwww.dionisiocerqueira.sc.gov.br 

(...) 

 

INCLUSÃO: 

 

ANEXO I - CRONOGRAMA 

 

OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se ocorrerem, serão 

publicadas nos sites do município e da AMEOSC. 

 

CRONOGRAMA DATA OBSERVAÇÕES 

(...) 

Publicação do Decreto que regulamenta a 

Prova Prática para o cargo de Operador de 

Máquinas e Equipamentos 

26/01/2023 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br e 

wwww.dionisiocerqueira.sc.gov.br 

(...) 

Prova Prática para o cargo de Operador 

de Máquinas e Equipamentos 

28/01/2023 Conforme Item 6.8.2 do edital.  

(...) 

 

Publicação do Resultado Preliminar das 

notas da Prova Prática para o cargo de 

Operador de Máquinas e Equipamentos 

30/01/2023 Até às 23h59min, nos sites: 

www.ameosc.org.br e 

wwww.dionisiocerqueira.sc.gov.br 

http://www.tunapolis.sc.gov.br/
http://www.tunapolis.sc.gov.br/
http://www.tunapolis.sc.gov.br/
http://www.tunapolis.sc.gov.br/
http://www.tunapolis.sc.gov.br/
http://www.tunapolis.sc.gov.br/
http://www.tunapolis.sc.gov.br/
http://www.tunapolis.sc.gov.br/
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(...) 

Prazo para interposição de recurso em face 

do Resultado Preliminar das notas da Prova 

Prática para o cargo de Operador de 

Máquinas e Equipamentos 

31/01 e 

01/02/2023 

Pela internet, no site: 

www.ameosc.org.br  

 

(...) 

 

As demais informações constantes no referido edital, permanecem inalteradas. 

 

 

Dionísio Cerqueira – SC, 19 de janeiro 2023. 

 

 

 

 

THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES 

Prefeito Municipal 

 

 


