CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO ESTADO DE SANTA CATARINA
P R I M E I R O T E R M O D E R E T I F I C A Ç Ã O D O E D I TA L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O N
001/2012 - ABERTURA

º

A Presidenta do Coren/SC, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade
com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO o PRIMEIRO TERMO DE
RETIFICAÇÃO do Edital de Concurso Público nº 001/2012 – Abertura, ao que ser refere à prorrogação do período de inscrição e
pagamento d boleto bancário e ao Conteúdo Prgramático para os cargos 201 a 207: Auxiliar Administrativo.

Art. 1º Após decisão de reabertura do prazo para solicitação de isenção da Taxa de Inscrição, fica prorrogada a data de término
do período para solicitação de Inscrição e pagamento do Boleto Bancário, e retificados, conforme segue, as datas dos seguintes
itens do Edital de Abertura nº 001/2012:
Onde se lê:
5.3
O período para a realização das inscrições será a partir das 08h do dia 23/10/2012 às 23h59min do dia 12/12/2012,
observado horário oficial de Brasília – DF, através do endereço eletrônico www.aocp.com.br.
Leia-se:
5.3

O período para a realização das inscrições será a partir das 08h do dia 23/10/2012 às 12h do dia 14/12/2012, observado
horário oficial de Brasília – DF, através do endereço eletrônico www.aocp.com.br.

Onde se lê:
5.7
(...) até o dia 13 de dezembro de 2012. As inscrições realizadas com pagamento após esta data não serão acatadas.
Leia-se:
5.7
(...) até o dia 14 de dezembro de 2012. As inscrições realizadas com pagamento após esta data não serão acatadas.
Onde se lê:
4.9
Se, após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento do requerimento de isenção da taxa, o candidato
poderá acessar o endereço eletrônico www.aocp.com.br, até às 23h59min do dia 12/12/2012, observado o horário oficial
de Brasília – DF, (...)
Leia-se:
4.9
Se, após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento do requerimento de isenção da taxa, o candidato
poderá acessar o endereço eletrônico www.aocp.com.br, até às 12h do dia 14/12/2012, observado o horário oficial de
Brasília – DF, (...)
Onde se lê:
7.3
(...) até o dia 13/12/2012 em envelope fechado endereçado a AOCP Concursos Públicos com as informações abaixo:
Leia-se:
7.3
(…) até o dia 14/12/2012 em envelope fechado endereçado a AOCP Concursos Públicos com as informações abaixo:
Onde se lê:
6.7
(...) data provável de 18/12/2012. O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá impetrar recurso na forma do
item 14 deste Edital.
Leia-se:
6.7
(...) data provável de 19/12/2012. O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá impetrar recurso na forma do
item 14 deste Edital.
Onde se lê:
7.8
O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico
www.aocp.com.br a partir da data provável de 18/12/2012. (...)
Leia-se:
7.8
O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico
www.aocp.com.br a partir da data provável de 19/12/2012. (...)
Onde se lê:
8.1
O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.aocp.com.br na data provável de
18/12/2012.
Leia-se:
8.1
O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.aocp.com.br na data provável de
19/12/2012.
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Art. 2º Fica excluído do Conteúdo Programático contante no Anexo II do Edital de Abertura 001/2012 para os cargos 201 a 207:
Auxiliar Administrativo, o item “4.1. Direitos e deveres dos servidores públicos. Regimes Jurídicos”, conforme segue:
Onde se lê:
Conhecimentos Específicos: 1 Noções em Direito: direitos e garantias fundamentais. 2. Ato administrativo: conceito, requisito,
atributos, classificação, espécie e invalidação. 2.1 Anulação e revogação. 2.2 Prescrição. 3. Controle da administração pública:
controle Administrativo, controle legislativo, controle judiciário. 4. Agentes Administrativos: investidura e exercício da função
pública. 4.1. Direitos e deveres dos servidores públicos. Regimes Jurídicos. 4.2 Processos administrativos: conceito princípios,
fases e modalidade. 5. Princípios da administração pública. 6. Noções de Arquivologia.
Leia-se:
Conhecimentos Específicos: 1 Noções em Direito: direitos e garantias fundamentais. 2. Ato administrativo: conceito, requisito,
atributos, classificação, espécie e invalidação. 2.1 Anulação e revogação. 2.2 Prescrição. 3. Controle da administração pública:
controle Administrativo, controle legislativo, controle judiciário. 4. Agentes Administrativos: investidura e exercício da função
pública. 4.1. Direitos e deveres dos servidores públicos. Regimes Jurídicos. 4.2 Processos administrativos: conceito princípios,
fases e modalidade. 5. Princípios da administração pública. 6. Noções de Arquivologia.

Florianópolis/SC, 03 de dezembro 2012.

Drª Felipa Rafaela Amadigi
Presidenta do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Santa Catarina
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