GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO n. 006/2017/FCEE
1º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FCEE, no
uso de suas atribuições comunica a retificação do Edital n. 006/2017/FCEE nos itens
2.1. 2.1.1, 2.1.2, 6.1, 7.1, 7.2 e 7.4, passando a vigorar com a seguinte redação:
2. DA INSCRIÇÃO, DO LOCAL, DO HORÁRIO E VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão gratuitas e os candidatos deverão acessar a rede mundial de
computadores no período de 21 de agosto de 2017 até as 18h30min do dia 15 de setembro
de 2017, no site www.fcee.sc.gov.br (Editais – Processos Seletivos – Processo Seletivo
Edital 06/2017), cujos procedimentos serão realizados em 02 (duas) etapas sendo: i)
inscrição e ii) validação.
2.1.1. Para participar do certame, o candidato deverá preencher (de forma mecânica) a
ficha de inscrição (anexo 1) com todos os dados necessários, inclusive com o
preenchimento da planilha de tempo de serviço, imprimir e assinar no campo respectivo.
2.1.2. Por fim, o candidato deverá entregar a via de inscrição em conjunto com a
documentação que comprove as informações inseridas, além dos documentos constantes
no item 2.3, no mesmo período de inscrição das 13h00min às 18h30min, no campus da
FCEE no seguinte endereço:
6.1. A listagem classificatória será divulgada e afixada em mural no campus da FCEE, ao
lado do Protocolo da FCEE e na página eletrônica, site www.fcee.sc.gov.br na data de
20.09.2017 a partir das 17h00min.
7.1. O candidato poderá entrar com recurso com formulário próprio da Instituição (Anexo
II) nos dias 21 e 22.09.2017 no horário das 13h30min às 18h00min no campus da FCEE,
na sala da Gerência de Gestão de Pessoas da FCEE.
7.2. A Comissão divulgará o resultado do recurso na data de 25.09.2017 após às
17h00min em mural afixado no Protocolo da Instituição e no site www.fcee.sc.gov.br.
7.4. A listagem final de classificação será divulgada no campus da FCEE, no site
www.fcee.sc.gov.br e publicada no Diário Oficial do Estado no dia 26.09.2017.

Com exceção do item 2.1.3 que restou suprimido em razão da presente retificação, os
demais itens permanecem inalterados.
São José/SC, 30 de agosto de 2017.

ELITON CARLOS VERARDI DUTRA
Presidente da FCEE
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