GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Fundação do Meio Ambiente – FATMA
Comissão de Concurso Público 2011
Ato nº 2.542 de 05 de outubro de 2011
Edital nº 004/FATMA/2012
O Presidente da Fundação do Meio Ambiente – FATMA, resolve alterar o Edital nº 001/FATMA/2011,
publicado no Diário Oficial do Estado Nº 19.229 de 08/12/2011, que “Abre inscrições e define normas ao
Concurso Público, destinado a prover vagas no nível inicial de inicial de cargos do Quadro de Pessoal da
Fundação do Meio Ambiente e dá outras providências”, nos termos abaixo:

ONDE SE LÊ:
5.1.2. A prova escrita terá duração de 04 (quatro) horas e será realizada no dia 04 de março de 2012, no
período matutino para as funções de nível médio, e no período vespertino para as funções de nível
superior, nas cidades de Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, Joinville, Lages,
Mafra e Rio do Sul, de acordo com o cronograma abaixo:
Período matutino
08h00min
09h00min

Período vespertino
14h30min
15h30min

09h05min

15h35min

09h10min
10h10min

15h40min
16h40min

13h10min

19h40min

Evento da prova
Abertura dos portões para entrada dos candidatos
Fechamento dos portões. A partir desse horário não será permitida a
entrada de candidatos sob qualquer alegação
Abertura dos envelopes e distribuição das provas. Os candidatos só
poderão iniciar a resolução quando autorizados
Início da prova
A partir deste momento os candidatos que concluíram a prova poderão
entregá-la
Término da prova, recolhimento dos cartões resposta e cadernos de
provas não entregues

5.2.2. O acesso aos locais da prova, no período vespertino, será permitido unicamente a partir das
14h30min, sendo encerrado impreterivelmente às 15h30min. O horário fixado será o horário oficial de
Brasília.

LEIA-SE:
5.1.2. A prova escrita terá duração de 04 (quatro) horas e será realizada no dia 04 de março de 2012, no
período matutino para as funções de nível médio, e no período vespertino para as funções de nível
superior, nas cidades de Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, Joinville, Lages,
Mafra e Rio do Sul, de acordo com o cronograma abaixo:
Período matutino
08h00min
09h00min

Período vespertino
15h
15h30min

09h05min

15h35min

09h10min
10h10min

15h40min
16h40min

13h10min

19h40min

Evento da prova
Abertura dos portões para entrada dos candidatos
Fechamento dos portões. A partir desse horário não será permitida a
entrada de candidatos sob qualquer alegação
Abertura dos envelopes e distribuição das provas. Os candidatos só
poderão iniciar a resolução quando autorizados
Início da prova
A partir deste momento os candidatos que concluíram a prova poderão
entregá-la
Término da prova, recolhimento dos cartões resposta e cadernos de
provas não entregues

5.2.2. O acesso aos locais da prova, no período vespertino, será permitido unicamente a partir das
15h00min, sendo encerrado impreterivelmente às 15h30min. O horário fixado será o horário oficial de
Brasília.

Florianópolis, 14 de fevereiro de 2012.

