CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 003/2014
TERMO ADITIVO Nº 1
A COMISSÃO ORGANIZADORA do concurso público destinado ao provimento do cargo de
Auditor Fiscal de Tributos Municipais – AFTM, em conformidade com a Lei Complementar
nº 483/2014, torna pública a necessidade de retificação do Edital 003/2014, nos termos
abaixo.
1. ALTERAR os itens 7 e 7.1, que passam a ter a seguinte redação:
7 DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO
7.1 O presente concurso público será constituído de duas etapas que objetivam o
exame dos conhecimentos e habilidades dos candidatos:
7.1.1. – Primeira etapa: Provas Escritas.
7.1.1.1 A Primeira etapa consistirá de 2 (duas) provas escritas com questões
objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.
7.1.2.- Segunda etapa: Prova de Títulos.
7.1.2.1 A segunda etapa, de caráter classificatório, consistirá na análise e pontuação
dos títulos de Doutorado, Mestrado e Especialista.
7.1.2.2 O regulamento da Prova de Títulos consta no Anexo 3 do presente Edital.
2. INCLUIR o Anexo 3.
3. ALTERAR o subitem 8.1 que passa a ter a seguinte redação:
8 DA MÉDIA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO
8.1 A média final será obtida mediante o seguinte cálculo:

Sendo:
NP1= Nota da primeira prova escrita.
NP2= Nota da segunda prova escrita.
NPT= Nota da prova de títulos.
4. ALTERAR o subitem 9.1 que passa a ter a seguinte redação:
9.1 Caberão recursos quanto à homologação das inscrições, conteúdo das provas e
gabarito preliminar, da pontuação da prova de títulos e do resultado final do
concurso público, que deverão ser interpostos até às 18 horas do segundo dia útil
subsequente ao da divulgação dos eventos relacionados.
5. ADEQUAR o Anexo 1 – Cronograma.
Florianópolis, 10 de fevereiro de 2014.

ANEXO 3
REGULAMENTO DA PROVA DE TÍTULOS.
1 A Prova de Títulos será constituída pela análise e pontuação dos seguintes
documentos:
TITULO

PONTUAÇÃO

Diploma de curso de pós-graduação stricto sensu, em nível 1,0 ponto.
de doutorado, reconhecido pelo CNE/MEC, em uma das
seguintes áreas: Contabilidade. Administração, economia
ou direito.
Diploma de curso de pós-graduação stricto sensu, em nível 0,50 ponto.
de mestrado, reconhecido pelo CNE/MEC, em uma das
seguintes áreas: Contabilidade. Administração, economia
ou direito.
Certificado de curso de pós-graduação lato sensu em nível 0,25 ponto.
de especialização, incluído o designado como MBA, com a
duração mínima de 360 horas, acompanhado do histórico
escolar, em uma das seguintes áreas: Contabilidade.
Administração, economia ou direito.

2 Poderão participar da Prova de Títulos unicamente os 50 (cinquenta) primeiros
candidatos aprovados nas provas escritas, nos termos do subitem 7.4.2 do
Edital. No caso de empate serão respeitadas as regras de desempate previstas
no Edital.
3 Para participar da Prova de Títulos o candidato deverá entregar à FEPESE,
pessoalmente ou por Procurador devidamente constituído ou via postal, nos
horários e datas que serão publicados, em edital de convocação, na data
provável de 27 de maio de 2014, o título que deseja ser avaliado. No caso de
remessa via postal esta deverá ser feita com a devida antecedência para que os
documentos sejam entregues até a data prevista no Edital, valendo para fins de
direito a data de entrega na FEPESE.
4 Serão aceitas unicamente cópias fotostáticas (Xerox) autenticadas do diploma e
ou certificado do curso, não se aceitando certidões, declarações ou qualquer
outro documento em substituição ao exigido.
5 Os títulos não serão avaliados cumulativamente. Caso o candidato entregue
mais de um diploma, a titulação será computada apenas ao de maior valor
acadêmico.
6 Os títulos de doutorado e ou mestrado obtidos no exterior deverão ser
validados por instituição nacional, na forma da lei.

7 Os títulos redigidos em língua estrangeira devem ser acompanhados por
tradução feita por tradutor oficial.
8 O candidato cujo nome apresentar divergência com o grafado no título declara,
para fins de direito, que é portador de certidão ou decisão judicial justificando a
divergência entre o nome que consta na sua inscrição e o que aparece no
documento. A referida comprovação poderá ser solicitada pela Comissão
Organizadora. A sua não apresentação, no prazo, local e horário determinados
na convocação, implicará a anulação da pontuação atribuída na Prova de
Títulos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
9 Por ocasião dos recursos, somente se admitirão documentos que sirvam para
esclarecer os dados constantes nos títulos ou certificados já entregues, não
sendo admitida a substituição ou inclusão de documentos aos anteriormente
apresentados.
10 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção
dos títulos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e
comprovada a culpa do mesmo, será excluído do Concurso Público.
11 A pontuação na prova de títulos, que tem caráter unicamente classificatório,
será somada à da prova escrita para obtenção da nota final do candidato.

ANEXO 1 – CRONOGRAMA
ITEM ATIVIDADES
01
02
03
04
05
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Publicação do Edital
Período de Inscrição
Prazo para entrega de documentoscandidatos portadores de deficiência.
Prazo para entrega de documentos para os
pedidos de isenção da taxa de inscrição
Publicação do despacho do deferimento dos
pedidos de isenção da taxa de inscrição
Convocação dos candidatos às vagas
reservadas aos portadores de deficiência
para exame
Apresentação dos candidatos às vagas
reservadas aos portadores de deficiência
para exame na Perícia Médica
Homologação das Inscrições
Prazo recursal: Homologação das inscrições
Divulgação do Local das Provas e Resultado
dos Recursos
Data das Provas

DATA
DATA
INICIAL
FINAL
07/02/14
07/02/2014 10/3/2014
07/02/2014 10/3/2014
07/02/2014 17/2/2014
24/2/2014
17/3/2014
conforme convocação
24/3/2014
25/3/2014
26/3/2014
5/5/2014

Prova 1
10/5/2014
Prova 2
11/5/2014
e
11/5/2014

Publicação do Gabarito Preliminar
Pontuação da Prova
Prazo recursal: Gabarito Preliminar e do
12/5/2014
13/5/2014
resultado da Prova
Divulgação dos resultados dos Recursos e
27/5/2014
Gabarito Definitivo
Publicação do Edital de Convocação da
27/5/2014
Prova de Títulos
Resultado da Prova de Títulos
17/6/2014
Prazo recursal: Prova de Títulos
18/6/2014
19/6/2014
Divulgação dos resultados dos Recursos da
25/6/2014
Prova de Títulos
Resultado Final
25/6/2014
Prazo recursal: Recurso do Resultado Final
26/6/2014
27/6/2014
Resultado final-pós-recursos
4/7/2014

