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RETIFICAÇÃO No 001 DO EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 001/2014 

 

PRORROGA O PRAZO DE INSCRIÇÕES PARA 

O CONCURSO PÚBLICO DESTINADO A 

PROVER VAGAS DE EMPREGOS PARA O 

QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TREVISO (SC) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO (SC), Pessoa Jurídica de 

Direito Público, inscrita no CNPJ sob o no 01.614.019/0001-90, com sede à Avenida 

Professor José Abatti, no 258, Centro, Treviso (SC), neste ato representado pelo seu 

Prefeito, João Reus Rossi, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 

500.098, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 342.586.479-34, torna 

público a RETIFICAÇÃO do edital de regulamento do concurso público destinado a 

prover vagas de empregos para seu quadro permanente, conforme os itens que 

seguem: 

 
3.1.1 As inscrições ficarão abertas no período de 06 (seis) de maio a 27 

(vinte e sete) de junho de 2014 no horário das 8:00 às 11:00 horas e das 13:30 às 

16:30 horas, em dias úteis. 

 
Obs: Nos dias 19 e 20 de junho de 2014, não haverá expediente na 

Prefeitura Municipal de Treviso, em virtude do feriado de Corpus Christi. 

 
3.1.1.1 A realização das inscrições será no Setor de Arrecadação, na 

sede provisória da Prefeitura Municipal de Treviso (SC), situada na Rua José 

Piacentini, s/nº, Bairro Centro ou por correspondência. 

 
3.1.9 Os candidatos que optarem pela modalidade de inscrição por 

correspondência deverão solicitar o boleto para pagamento da taxa de inscrição 

através do e-mail: concurso@trevisosc.com.br, aos cuidados de André, com o 

assunto BOLETO, informando os seguintes dados: 

 

* nome completo; 

* endereço completo e 

* emprego pretendido. 
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3.1.9.1 Após o recolhimento da taxa, os candidatos deverão enviar, 
exclusivamente por SEDEX, o requerimento de inscrição (anexo III) devidamente 
preenchido e assinado, juntamente com cópias autenticadas em cartório dos demais 
documentos exigidos para inscrição, comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição, e para os candidatos ao emprego de professor, formulário de Prova de 
Títulos preenchido, juntamente com a cópia autenticada dos documentos de 
comprovação dos títulos, para: 

 
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 
Sede provisória da Prefeitura Municipal de Treviso 
Rua José Piacentini, s/nº, Bairro Centro 
Treviso (SC) - CEP 88862-000. 
ASSUNTO: INSCRIÇÃO – EDITAL Nº 001/2014 

 
3.1.9.2 Somente serão aceitas via correspondência às inscrições que 

chegarem a sede provisória da Prefeitura Municipal de Treviso (SC) até o dia 27 de 
junho de 2014. 

 
3.1.9.3 As inscrições postadas que chegarem na sede provisória da 

Prefeitura Municipal de Treviso (SC) após o dia 27 de junho de 2014  não serão 
aceitas, mesmo sendo postadas com data anterior. 

 
3.1.9.4 A Prefeitura Municipal de Treviso e a Comissão Especial de 

Concurso Público, não se responsabilizam por qualquer dano ou problema 
ocasionado pelos correios ou transportadora na coleta, transporte e entrega da 
correspondência. 

 
3.1.10 Para as inscrições por correspondência, o candidato receberá o 

Certificado de Inscrição, do e-mail: concurso@trevisosc.com.br. 
 

3.4.1 A Prefeitura Municipal de Treviso (SC) publicará em seu endereço 

eletrônico http://www.treviso.sc.gov.br/ e disponibilizará em seu mural a relação 

preliminar de inscrições homologadas até às 17h do dia 01 (primeiro) de julho de 

2014. 

 
3.4.2 Caso o nome do candidato não conste na relação preliminar de 

inscrições homologadas, este poderá interpor recurso até às 17h do dia 04 (quatro) 

de julho de 2014, encaminhado à Comissão Especial de Concurso Público e, 

protocolado no setor de Protocolo Geral, na sede provisória da Prefeitura Municipal 

de Treviso (SC), situada na Rua José Piacentini, s/nº, Bairro Centro. 

 
3.4.3 A Prefeitura Municipal de Treviso (SC) publicará em seu endereço 

eletrônico http://www.treviso.sc.gov.br/ e disponibilizará em seu mural até às 17h do 

dia 08 (oito) de julho de 2014, o resultado dos recursos interpostos e a 

homologação oficial das inscrições. 
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7.2.1. A prova escrita, com duração máxima de 3h e 30min (três horas e 

trinta minutos), será realizada no dia 20 (vinte) de julho de 2014, no horário das 08h 

às 11h e 30 min. 

 
9.1 A Fundação Educacional Barriga Verde - FEBAVE disponibilizará a 

Prefeitura Municipal de Treviso (SC) para que a mesma publique em seu site, no 

endereço eletrônico http://www.treviso.sc.gov.br/ e em seu mural, na sede provisória, 

situada na Rua José Piacentini, s/nº, bairro Centro, até às 17 horas do dia 21 (vinte 

e um) de julho de 2014, o gabarito preliminar e as questões da prova escrita. 

 
10.1 O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões 

das provas ou ao gabarito preliminar divulgado, poderá interpor recurso até às 17h 

horas do dia 25 (vinte e cinco) de julho de 2014. 

 
10.4 Todos os recursos regulares serão analisados. A Fundação 

Educacional Barriga Verde - FEBAVE disponibilizará a Prefeitura Municipal de 

Treviso (SC) para que a mesma publique em seu site, no endereço eletrônico 

http://www.treviso.sc.gov.br/ e em seu mural, na sede provisória, situada na Rua 

José Piacentini, s/nº, bairro Centro, até às 17 horas do dia 30 (trinta) de julho de 

2014, o resultado dos recursos sobre as questões das provas escritas e o gabarito 

oficial. 

 
13.1 A Fundação Educacional Barriga Verde - FEBAVE disponibilizará a 

Prefeitura Municipal de Treviso (SC) para que a mesma publique em seu site, no 

endereço eletrônico http://www.treviso.sc.gov.br/ e em seu mural, na sede provisória, 

situada na Rua José Piacentini, s/nº, bairro Centro, até às 17 horas do dia 30 (trinta) 

de julho de 2014, a classificação preliminar da prova escrita. 

 
13.2 O candidato que tiver qualquer discordância em relação à pontuação 

obtida na prova escrita divulgada, poderá interpor recurso à Comissão Especial de 

Concurso Público e, protocolado no setor de Protocolo Geral, na sede provisória da 

Prefeitura Municipal de Treviso (SC), situada na Rua José Piacentini, s/nº, Bairro 

Centro, até às 17 horas do dia 06 (seis) de agosto de 2014. 

 
13.4 Todos os recursos regulares serão analisados. A Fundação 

Educacional Barriga Verde - FEBAVE disponibilizará a Prefeitura Municipal de 

Treviso (SC) para que a mesma publique em seu site, no endereço eletrônico 

http://www.treviso.sc.gov.br/ e em seu mural, na sede provisória, situada na Rua 

José Piacentini, s/nº, bairro Centro, até às 17 horas do dia 11 (onze) de agosto de 

2014, o resultado dos recursos referentes a pontuação da prova escrita, não sendo 

encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

 



 
 

4 
Av. Prof. José F. Abatti, 258 –  Treviso – SC – CEP 88862-000 – CNPJ: 01.614.019/0001-90 

Fone: (48) 3469 9000 – Fax: (48) 3469 0122 – E-mail: prefeitura@trevisosc.com.br – Site: www.treviso.sc.gov.br 

 

14.2 A prova prática será realizada no dia 20 (vinte) de julho de 2014, às 

13h 30min, na sede provisória da Prefeitura Municipal de Treviso (SC), situada na 

Rua José Piacentini, s/nº, bairro Centro. 

 
14.9 A Fundação Educacional Barriga Verde - FEBAVE disponibilizará a 

Prefeitura Municipal de Treviso (SC) para que a mesma publique em seu site, no 

endereço eletrônico http://www.treviso.sc.gov.br/ e em seu mural, na sede provisória, 

situada na Rua José Piacentini, s/nº, bairro Centro, até às 17 horas do dia 30 (trinta) 

de julho de 2014, o resultado preliminar da prova prática. 

 
14.10 O candidato que tiver qualquer discordância em relação ao 

resultado da prova prática divulgado, poderá interpor recurso à Comissão Especial 

de Concurso Público e, protocolado no setor de Protocolo Geral, na sede provisória 

da Prefeitura Municipal de Treviso (SC), situada na Rua José Piacentini, s/nº, Bairro 

Centro até às 17h do dia 05 (cinco) de agosto de 2014. 

 
14.13 A Fundação Educacional Barriga Verde - FEBAVE disponibilizará a 

Prefeitura Municipal de Treviso (SC) para que a mesma publique em seu site, no 

endereço eletrônico http://www.treviso.sc.gov.br/ e em seu mural, na sede provisória, 

situada na Rua José Piacentini, s/nº, bairro Centro, até às 17 horas do dia 11 (onze) 

de agosto de 2014, o resultado dos recursos referentes ao resultado da prova 

prática. 

 
16.1 A Prefeitura Municipal de Treviso (SC) publicará em seu site, no 

endereço eletrônico http://www.treviso.sc.gov.br/ e em seu mural, na sede provisória, 

situada na Rua José Piacentini, s/nº, bairro Centro, até às 17 horas do dia 30 (trinta) 

de julho de 2014, o resultado da prova títulos. 

 

16.2 O candidato que tiver qualquer discordância em relação ao resultado 

da prova de títulos divulgado, poderá interpor recurso à Comissão Especial de 

Concurso Público e, protocolado no setor de Protocolo Geral, na sede provisória da 

Prefeitura Municipal de Treviso (SC), situada na Rua José Piacentini, s/nº, Bairro 

Centro, até às 17h do dia 05 (cinco) de agosto de 2014. 

 

16.4 A Prefeitura Municipal de Treviso (SC) publicará em seu site, no 

endereço eletrônico http://www.treviso.sc.gov.br/ e em seu mural, na sede provisória, 

situada na Rua José Piacentini, s/nº, bairro Centro, até às 17 horas do dia 11 (onze) 

de agosto de 2014, o resultado dos recursos referentes ao resultado da prova de 

títulos. 

 
18.1 A Fundação Educacional Barriga Verde - FEBAVE disponibilizará a 

Prefeitura Municipal de Treviso (SC) para que a mesma publique em seu site, no 
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endereço eletrônico http://www.treviso.sc.gov.br/ e em seu mural, na sede provisória, 

situada na Rua José Piacentini, s/nº, bairro Centro, até às 17 horas do dia 11 (onze) 

de agosto de 2014, a classificação oficial. 

 
As demais informações constantes no edital permanecem inalteradas. 

 

Para dúvidas contatar Nelisia através do e-mail: 

concurso@trevisosc.com.br (assunto DÚVIDAS CONCURSO), ou pelo telefone: 

(48) 34699000. 

 

 

Treviso (SC), 29 de maio de 2014. 
 
 
 

JOÃO REUS ROSSI 
Prefeito 
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