Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE XAXIM
CONCURSO PÚBLICO Edital n° 007/2019

COMUNICADO AOS CANDIDATOS AO CARGO DE PROFESSOR – INGLÊS
A COMISSÃO DE CONCURSO DA FEPESE, vem por meio deste, comunicar aos candidatos
inscritos para o cargo de PROFESSOR DE INGLÊS que na prova aplicada no último dia 1º de
dezembro de 2019, por uma lamentável falha no caderno de prova, não foi impressa a página
11, que continham as questões números 32, 33, 34 e 35.
Dessa forma, a Comissão de Concurso da FEPESE, de comum acordo com a administração
municipal, RESOLVE:
1. Considerar sem efeito a prova aplicada para o cargo de Professor de Inglês no dia 1º
de dezembro de 2019;
2. Reaplicar a referida prova na data e horários abaixo indicados:
DATA DA REAPLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 14 DE DEZEMBRO DE 2019
CRONOGRAMA DA REAPLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
EVENTOS
1. Abertura dos portões de acesso aos locais de prova

HORÁRIO
7h

2. Fechamento dos portões (não sendo permitido o acesso a partir deste horário).

7h40 min

3. Abertura dos envelopes e distribuição das provas.

7h50 min

3. Início da resolução da prova.

8h

4. Final do prazo mínimo para entrega da prova e ou retirar-se do local de prova.

9h

5. Final da prova. Entrega obrigatória dos materiais da prova.

12h

3. Os locais de prova serão comunicados por aviso publicado no site do Concurso Público
na Internet http://xaxim.fepese.org.br, na data provável de 11 de dezembro de 2019.
4. Ficam mantidas para a reaplicação da prova objetiva todas as demais normas
constantes do Edital n° 007/2019 do Concurso Público que não contrariem com as
disposições aqui inseridas.
5. O não comparecimento na data da reaplicação da prova objetiva configura desistência
do Concurso Público, implicando a exclusão do candidato do certame.
Florianópolis, 4 de dezembro de 2019.

