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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

II CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE ANALISTA TÉCNICO E DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

EDITAL Nº 03/2018 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E EDITAL Nº 02/2018 – DATA, HORA E 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

 
O Defensor Público-Geral do Estado de Santa Catarina, Ralf Zimmer Junior, no uso de suas atribuições legais, torna 
de conhecimento público a presente retificação, informando o que segue: 
 
1. Retifica-se o subitem 5.1.3.2 do Edital de Abertura e item 1.7 do Edital de Data, Hora e Local de Realização das 

Provas, passando a ser como seguem e não como constaram: 
 
5.1.3.2. Os candidatos do cargo de Técnico Administrativo, se sabatista e que cumprirem o disposto no 2.3.6 item 
serão acomodados em salas de provas onde deverão aguardar para iniciarem as provas às 20h15min, horário 
local, após o sol se pôr. O candidato deverá comparecer ao seu local de realização da prova no mesmo horário 
dos demais candidatos, não podendo realizar qualquer espécie de consulta, de comunicação ou de manifestação 
a partir do ingresso na sala de provas até o seu término. Caso seja de interesse do candidato, a prova poderá ser 
iniciada a qualquer momento a partir das 15h30min. 
 
1.7 Os candidatos sabatistas, dos cargos de Técnico Administrativo, que tiveram seus pedidos deferidos conforme 
Edital nº 07/2017, item 4.1, serão acomodados em salas de provas onde deverão aguardar para iniciarem as 
provas às 20h15min, horário de Brasília/DF, após o sol se pôr. O candidato deverá comparecer ao seu local de 
realização da prova no mesmo horário dos demais candidatos, não podendo realizar qualquer espécie de consulta, 
de comunicação ou de manifestação a partir do ingresso na sala de provas até o seu término, conforme subitem 
5.1.3.2 do Edital de Abertura. Caso seja de interesse do candidato, a prova poderá ser iniciada a qualquer momento 
a partir das 15h30min. 
 

Florianópolis, 24 de janeiro de 2018.  

 

Ralf Zimmer Junior  

Defensor Público-Geral do Estado de Santa Catarina 
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