MUNICÍPIO DE CAPINZAL – ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO N. 057/2017
Rua Carmelo Zocolli, nº. 155, Centro, 89.665-000, Capinzal/SC
Fone: (49) 3555-8700 – www.capinzal.sc.gov.br

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 057/2017
NOTA EXPLICATIVA Nº 01/2017

O Prefeito Municipal de Capinzal, Estado de Santa Catarina, Excelentíssimo Senhor Nilvo Dorini, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei e em conformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição
Federal/88, Lei municipal nº 3.227, de 10 de novembro de 2016, Lei Complementar nº 146/2012, e demais
legislação municipal aplicável à matéria, autorizando por meio do Processo Licitatório nº 0144/2017,
Dispensa nº 0028/2017, Contrato n° 0272/2017, reportando-se ao Edital nº 057/2017, RESOLVE divulgar, sem
prejuízo dos candidatos inscritos:
O pedido de isenção da taxa de inscrição de que trata o item “3.3.11” e seguintes do Edital, deverá
se dar da seguinte forma:
1.
O
candidato
deve
se
inscrever
regularmente
por
meio
do
link
https://educare.unoesc.edu.br/inscricao/831, optar pelo cargo para o qual pretende concorrer à vaga, e
gerar o boleto de inscrição, o qual será cancelado pela Funoesc em caso de deferimento do pedido de
isenção;
2. Entregar, compreendida aqui a entrega pessoal, por meio de terceira pessoa, ou por intermédio dos
Correios (com AR), no Centro Administrativo da Universidade do Oeste de Santa Catarina, localizado na
Rua Getúlio Vargas, nº. 2125, Bairro Flor da Serra, Joaçaba, SC, CEP 89.600-000, setor de Protocolo, térreo,
endereçada aos cuidados de “Concursos Públicos”, os documentos de que trata o item “3.3.11.1”, conforme
o caso (doador de sangue ou renda familiar até dois salários mínimos), até a data limite estabelecida no
Cronograma do Anexo IV, do Edital, qual seja, 01/11/2017;
3. Se o candidato optar pela entrega via correio, deverá observar que a entrega pelos Correios à Funoesc
deverá ocorrer até 01/11/2017 – considera-se aqui a data de recebimento pela Funoesc e não a data de
envio/postagem;
4. A análise preliminar dos pedidos de isenção será divulgada na data de 03/11/2017, havendo a possibilidade
de interposição de recurso no período de 06/11/2017 a 10/11/2017, nos termos do item “3.3.11.5”, do Edital;
5. A divulgação definitiva dos pedidos de isenção se dará na data de 13/11/2017. O candidato que tiver seu
pedido de isenção indeferido poderá participar do concurso público efetuando o pagamento do boleto
gerado quando da realização da inscrição.
Eventuais dúvidas poderão ainda ser esclarecidas por meio do e-mail concursopublico.jba@unoesc.edu.br
e telefones (49) 3551-2173 – Lucimara ou 3551-2265 – Juliane, no horário das 08h às 11h30min.
Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Capinzal/SC, 25 de outubro de 2017.
Nilvo Dorini
Prefeito
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