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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 – ESF/NASF 
EDITAL DE CONCURSO Nº 03.01/2012 

 

O Prefeito do Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, Sr. FELIPE VOIGT , por 
meio de suas atribuições legais, resolve torna público a retificação do Edital de Concurso 
nº 01.01/2012, que objetiva prorrogar o prazo de inscrição, nos seguintes termos: 
 
1. Os itens 2.1, 2.15 e 3.2 do Edital que trata das inscrições do Concurso Público nº 
01/2012 – ESF/NASF, passam a vigorar com as seguintes redações: 

 
 

2 – DAS INSCRIÇÕES  
2.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, no endereço 
eletrônico www.fauel.org.br, no período compreendido entre as 08h (horário de 
Brasília) de 04 de abril de 2012 até às 16h30min (horário de Brasília) do dia 03 de 
maio de 2012. 
2.15 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão 
acessar o endereço eletrônico www.fauel.org.br, imprimir o boleto para pagamento da 
taxa de inscrição e efetuar o pagamento até o dia 04 de maio de 2012, conforme 
procedimentos descritos neste edital. 
 
3 – DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS 
3.2 – O candidato portador de deficiência deverá enviar, obrigatoriamente, via SEDEX 
postado até o dia 03 de maio de 2012, para a FAUEL, Av. Higienópolis,174 - 8º andar 
– CEP 86020-908, Londrina PR, Anexo IV, deste Edital devidamente preenchido e 
laudo médico ou atestado (original ou cópia autenticada) indicando a espécie, o grau 
ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
classificação internacional de doenças (CID) vigente, bem como a provável causa da 
deficiência e, também, o enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal nº. 
3.298 de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal n° 5.296 de 2 de 
dezembro de 2004. Não serão considerados resultados de exames e/ou documentos 
diferentes do descrito e/ou que tenham sido emitidos a mais de 90 (noventa) dias. 

 
2. O Anexo VI do Edital de Concurso Público nº 01.01/2012, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Anexo VI 
 

CRONOGRAMA 
 

  ETAPA OU ATIVIDADE  DATAS  

Publicação do Edital 02/04/2012 

Período de Inscrição 04/04/2012 a 
03/05/2012 

Último dia para pagamento do boleto bancário 04/05/2012 
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação 
dos locais para realização das provas objetivas. 14/05/2012 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  15 e 16/05/2012 

Realização da Prova Objetiva 20/05/2012 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva Até 21/05/2012 às 
09 horas. 
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Recebimento de recurso contra gabarito preliminar 21 e 22/05/2012 

Publicação do resultado final da prova objetiva e gabarito oficial 30/05/2012 

Recebimento de recurso contra resultado final da prova objetiva 31 /05/2012 e 
01/06/2012 

Homologação do resultado final 08/06/2012 
 
3. Mantêm-se inalteradas as demais disposições editalícias. 

 
4. Publique-se nas formas da Lei. 
 
Schroeder(SC), 13 de abril de 2012. 

 
 

Felipe Voigt 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Kesley de Moraes Silva 
Presidente da  

Comissão Organizadora de Concurso 


