
 

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN. 
CONCURSO PÚBLICO  

 
EDITAL DE LOCAIS DE PROVAS 

 
A Diretoria da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, no uso de 
suas atribuições estatutárias, CONSIDERANDO O EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 
001/2009 E ANEXOS torna público os locais de realização da prova objetiva: 

Art 1º  Fica marcada a prova escrita objetiva para o dia 29/11/2009, no período da Tarde, com 
horário para fechamento dos portões às 14h com início de aplicação das provas às 
14h, considerando o horário oficial de Brasília. 

 Art 2º Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 
60min (sessenta minutos) do horário fixado para o fechamento dos portões de acesso 
ao local de prova, considerando o horário especificado no Art. 1º  acima, munidos de 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, seu documento oficial de identificação e 
o seu comprovante definitivo de inscrição observadas as condições de realização 
das provas contidas no item 6 do Edital de Abertura Nº. 01/2009. 

   Art. 3º A identificação do local de prova é de responsabilidade exclusiva do candidato, não 
podendo o mesmo realizar as provas em desconformidade com a disposição 
estabelecida por este edital. 

intervalo cidade local de prova 

Todos os candidatos homologados 
que assinalaram na inscrição: local 
de prova: CRICIÚMA 

Criciúma Colégio Estadual Prof Lapagesse - R 
Marechal Floriano Peixoto, 195 - Centro - 
Criciúma - SC 

intervalo cidade local de prova 

Todos os candidatos homologados 
que assinalaram na inscrição: local 
de prova: CHAPECÓ 

Chapecó EEB Marechal Bormann - Travessa Brasil, 
31 D - Centro - Chapecó - SC 

intervalo cidade local de prova 

Todos os candidatos homologados 
que assinalaram na inscrição: local 
de prova: FLORIANÓPOLIS 

Florianópolis UFSC - Universidade Federal de Santa 
Catarina - Campus Universitário - Bairro 
Trindade - Florianópolis - SC 

intervalo cidade local de prova 

Todos os candidatos homologados 
que assinalaram na inscrição: local 
de prova:RIO DO SUL 

Rio do Sul UNIDAVI - Universidade para o Desenv do 
Alto Vale Itajaí - R Dr Guilherme Gemballa, 
33 - Jd America - Rio do Sul - SC 

 
 

 



 

 

 Florianópolis, 18 de novembro de 2009. 
 
 
 

 
Antonio Varella do Nascimento 

Diretor Administrativo   

 
 


