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COMUNICADO 
PRORROGA EM 10 DIAS O PRAZO DE INSCRIÇÃO, REFERENTE AO 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL N°. 001/2012 
 
 

 A INCAPEL – Instituto de Cadastro e Pesquisas S/S Ltda, com sede 

naAvenida Sul Brasil, 82, Sala 202, Centro, na cidade de Maravilha-SC, 

CEP-89874-000, inscrita no CNPJ sob n0 09.304.509/0001-00, e o 

Legislativo Municipal de Arabutã, através deste COMUNICAM a todos os 

interessados que de acordo com a Recomendação / Procedimento 

Preparatório n°. 06.2012.00004044-9 do Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina – Comarca de Ipumirim, a Prorrogação das inscrições 

pelo prazo de 10 dias referente ao Concurso Público aberto pelo 

Edital n°. 001/2012 de 09 de maio de 2012, acrescentando ao item 

3.2. do edital a possibilidade de envio dos documentos para 

inscrição via Sedex com aviso de recebimento e alterando o 

CAPÍTULO XI – DO CRONOGRAMA. 

 

3.2. As inscrições do Concurso Público serão efetuadas in loco ou através 

de correio com o envio de documentos via Sedex com aviso de 

recebimento, através de formulário próprio, preenchido pelo candidato e 

disponibilizado na Câmara Municipal e no sítio da empresa 

www.incapel.com.br, no período compreendido entre o dia 09 de maio 

e dia 22 de junho de 2012, das 8h30min as 11h e das 14h as 17h, 

conforme o cronograma previsto no Capítulo XI deste edital. A Câmara 

Municipal está localizada na Rua Lauro Müller, n° 249, no centro do 

Município de Arabutã, pessoa responsável receberá e fará a conferência da 

documentação. 

3.2.1. Os candidatos interessados em participar do certame deverão 

comparecer na Câmara Municipal na localizada na Rua Lauro Müller, n° 249, 

no centro do Município de Arabutã, onde haverá pessoa capacitada para 

receber a inscrição, prestar informações e esclarecimentos, ou enviar via 

sedex para o endereço da Câmara, o formulário de inscrição preenchido e 

assinado junto com a documentação exigida conforme o item 3.4. deste 

edital, não estando completos ou não chegarem na Câmara Municipal até o 
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último dia das inscrições, ou seja, dia 22 de junho de 2012 até as 17h, não 

terão a inscrição efetivada. 

3.2.2. O horário de atendimento ao público será nos dias úteis, das 

8h30min às 11h e das 14h às 17h. No último dia de inscrições o 

atendimento será encerrado impreterivelmente às 17h. 

 

CAPÍTULO XI 
DO CRONOGRAMA 

 
CRONOGRAMA DATA HORÁRIO 

Publicação do Edital 09/05/2012  
Recebimento das inscrições 
 

09/05/2012 a 
22/06/2012 

In loco 

Publicação da relação dos candidatos doadores 
de sangue e hipossuficientes com pedidos de 
isenção do valor de inscrição deferidos e 
indeferidos 

29/05/2012 10h 

Período de pagamento do valor de inscrição 
para os candidatos que tiveram pedido de 
isenção indeferido 

29/05/2012 a 
08/06/2012 

 

Divulgação dos pedidos de condições especiais 
para a realização da prova objetiva 

25/06/2012 17h 

Resultado da homologação das inscrições 25/06/2012 17h 
Prazo recursos da homologação das inscrições 26/06/2012 a 

27/06/2012 
Até as 17h 

Prova Objetiva  30/06/2012 8h30min as 11h30min 
Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova 
Objetiva 

30/06/2012 17h 

Prazo de recursos do Gabarito Preliminar 01/07/2012 e 
02/07/2012 

Até as 18h 

Divulgação do Gabarito Definitivo da Prova 
Objetiva 

03/07/2012 10h 

Apresentação Relação de Notas da Prova 
Objetiva e Prova Prática 

03/07/2012 17h 

Prazo de recurso da Relação de Notas da Prova 
Objetiva e Prova Prática  

04/07/2012 e 
05/07/2012 

Até as 18h 

Apresentação da Ata com o Resultado Final 
dos candidatos aprovados por cargo 

06/07/2012 10h 

Homologação do Resultado de Classificação 
Final com relação dos candidatos aprovados 
por cargo 

06/07/2012 16h 

 

Para que o COMUNICADO chegue ao conhecimento de todos e, 

ninguém negue desconhecimento, será publicado no sítio e mural público, 

no sítio da empresa organizadora do Concurso Público e minuta na 

imprensa onde foi publicado a abertura do certame. 
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Arabutã (SC), 08 de junho de 2012. 

 

INCAPEL – INSTITUTO DE CADASTRO E PESQUISAS S/S LTDA 
CNPJ: 09.304.509/0001-00 

 
 
 

ASSOREDO KONRAD 
Presidente do Legislativo Municipal 


