
ERRATA Nº 001/2011
AO EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2011

A PREFEITURA DE ORLEANS/SC,  através  da Comissão  Organizadora  de 
Concurso Público -  COCP, nomeada pelo Decreto  n.  3.114 DE 18/01/2010, 
torna  público  alterações  no  edital  de  regulamento  do  concurso,  prorroga 
datas das provas e reabre inscrições no período de 10 de fevereiro  a 11 de 
março  de 2011, da seguinte forma: 

1. Ficam reabertas as inscrições gerais do concurso público durante o período 
de  10 de fevereiro  a 11 de março  de 2011, no mesmo local e horário 
previsto no edital de abertura.

2.  Ficam prorrogadas as datas para realização das provas objetivas para o 
dia 20 de março de 2011.

3. ONDE SE LÊ:
III – DA INSCRIÇÃO (...)
6. Não haverá inscrição condicional e nem por correspondência. 

LEIA-SE:
III – DA INSCRIÇÃO (...)
6  –  Será  permitida  a  inscrição  por  procuração,  mediante  entrega  do 
respectivo mandado, acompanhado de cópia autenticada do documento de 
identidade do candidato e do procurador. 
6.1. Deverá  ser  apresentada  uma procuração  para  cada  candidato,  que 
ficará retida.
6.2 . O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 
informações  prestadas  por  seu  procurador  no  formulário  de  inscrição, 
arcando com as conseqüências de eventuais erros no preenchimento daquele 
documento.

4 - ONDE SE LÊ:
VII DOS PRAZOS PARA RECURSOS (...)

1.2. Com relação à prova escrita (questões objetivas) no prazo de 02 (dois) 
dias úteis a contar do primeiro dia útil  subseqüente à realização da 
prova.

LEIA-SE 

1.2. Com relação à prova escrita (questões objetivas) no prazo de 02 (dois) 
dias úteis a contar do primeiro dia útil subseqüente à realização da prova, 
estando as mesmas a  disposição dos candidatos,  no Departamento de 
Pessoal da Prefeitura de Orleans,  para a devida consulta.

ORLEANS (SC), 08 de fevereiro de 2011.

 
ANGELA MARIA VOLPATO CORREA

Presidente da Comissão do Concurso Público
 
 



Fica  homologado  a  presente  ERRATA AO  EDITAL  DO  CONCURSO 
PÚBLICO Nº 02/2011, a data, o local e o horário da prova.

 
ORLEANS (SC), 08 de fevereiro de 2011.
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