
EDITAL Nº 02/2021

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2021 
INSCRIÇÃO PARA OS EXAMES DE CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONSTANTINO ORSOLIN,  Prefeito  Municipal  de  Canela,  Estado do  Rio  Grande do  Sul,  no uso de  suas
atribuições  legais  e  atendendo  solicitação  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Esporte  e  Lazer,
protocolada sob o nº 2021/1048, torna público o presente  Edital de Reticação do Edital  nº 01/2021,
conforme segue:

1.  A  Redação dos  itens  “3.1”;  “3.1.1” e  “Parágrafo  único” do  ttulo  “3.  DOS EXAMES”,  passa  a  ser  a
seguinte:

“3.DOS EXAMES:
3.1.Os exames de Língua Portuguesa, Ciências, Língua Estrangeira(Inglês ou Espanhol) e Arte serão realizados
no dia 22 de fevereiro de 2021. Os exames se compõem de trinta e quatro (34) questões objetvas, assim
distribuídas:  Dez  (10)  questões  de  Língua Portuguesa;  Seis  (06)  questões  de  Ciências;  Doze(12)  de  Língua
Estrangeira (06 de Inglês ou 06 de Espanhol); Seis (06) de Artes;
3.1.1 O candidato no momento da inscrição deverá optar pela Língua Estrangeira que prestará prova, sendo
Inglês ou Espanhol, totalizando vinte e oito (28) questões a serem respondidas;
3.2  Os  exames  de Matemátca,  História  e  Geografa será  no  dia  25  de  fevereiro  de  2021.  Os  exames se
compõem de vinte (20) questões objetvas, assim distribuídas: Dez (10) de Matemátca; Dez (10) de História e
Geografa.
Páragrafo único: Os candidatos que comprovarem que nas datas dos exames estverem em isolamento por
suspeita ou confrmação do vírus do COVID-19, ou na verifcação da temperatura nos dias das provas estverem
acima do permitdo, os exames serão nas seguintes datas:
* 15 de março e 18 de março de 2021.”

2. A redação do ttulo  “5. DO RECURSO”, passa a ser a seguinte:
“5. DO RECURSO
5.1 O período de recursos será de 08 a 10 de março de 2021, na sede Secretaria Municipal de Educação,
Esporte e Lazer para quem realizou os exames nos dias 22 e 25 de fevereiro de 2021.
5.2. O período de recurso para os candidatos que realizaram os exames em 15 e 18 de março de 2021 será de
24 a 26 de março de 2021.”

3. Os demais conteúdos do Edital nº 01/2021 permanecem inalterados.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANELA.

Canela, 12 de fevereiro de 2021.

Registre-se e publique-se.

Constantno Orsolin
Prefeito Municipal

Janete Oliveira da Silva Santos
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer


