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PROCESSO No 003/2010 

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 003/2010 

 
DECLARAÇÃO DE INVALIDADE 

DESIGNA NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS 
 

 O MUNICÍPIO DE ORLEANS, através da Comissão de Concurso Público 
nomeada pelo Decreto no 3114 de 18/01/2010, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que por recomendação do Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina, através do Ofício 59/2010 de 24 de março de 2010, PAP n. 06/2010, 
declara a invalidade do certame aos cargos de SECRETÁRIA EXECUTIVA e 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, relativo ao Concurso Público n. 03/2010 e designa 
nova data para realização das provas, razão pela qual será realizada nova prova 
para aos cargos acima descritos. 
 
DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

1. A prova escrita será realizada no dia 11 de abril de 2010, às 09:00 às 12:00 
horas para ambos os cargos, na EEB. Toneza Cascaes, localizada na Rua 
Luiz Pizzolatti Sobrinho, n. 222 – Bairro Santista em Orleans – SC, e prova 
prática as 14:00 às 19:00 horas em local a ser informado durante a 
realização da prova escrita, sendo que o candidato deverá comparecer 
munido da ficha de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou 
preta, sendo obrigatória à apresentação de documento oficial de identidade 
com fotografia. 

2. Os candidatos devidamente inscritos nos dois cargos acima descritos têm 
automaticamente deferida suas inscrições, e caso não desejarem realizar as 
provas, poderão requerer expressamente junto a esta Prefeitura Municipal 
os valores despendidos para inscrição nos certames, instruindo o 
requerimento com os documentos comprovantes da inscrição.  

 
ORLEANS (SC), 25 de março de 2010. 
  

ANGELA MARIA VOLPATO CORRÊA 
Presidente da Comissão do Concurso Público 

   
Fica homologado a invalidade parcial do CONCURSO PÚBLICO No 

03/2010, a nova data, o local e o horário das provas. 
  
ORLEANS (SC), 25 de março de 2010. 
   
    JACINTO REDIVO 

Prefeito Municipal 
  
 
 
 


