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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 080/2012 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE 
EDITAL Nº. 080/2012 

 
 

O Reitor Substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, 
Professor Maurício Lehmann, torna pública a retificação do Edital 080/2012, de 06 de junho de 2012, 
publicado no Diário Oficial da União de 08 de junho de 2012, seção 3, pág. 48. 

 

 

1) No item 3.2.1. do Edital: 

ONDE SE LÊ: “A primeira etapa do processo de inscrição ao Concurso Público – Edital 80/2012 pela 

Internet consiste em acessar o sítio eletrônico http://concursos.ifc.edu.br/ apontando para “INSCRIÇÕES 

ONLINE” e, a partir do link específico, preencher a Ficha de Inscrição e proceder a forma de pagamento 

indicada, no período de terça-feira, 12 de junho de 2012 a quinta-feira, 12 de julho de 2012.” 

LEIA-SE: “A primeira etapa do processo de inscrição ao Concurso Público – Edital 80/2012 pela Internet 

consiste em acessar o sítio eletrônico http://concursos.ifc.edu.br/ apontando para “INSCRIÇÕES ONLINE” 

e, a partir do link específico, preencher a Ficha de Inscrição e proceder a forma de pagamento indicada, no 

período de terça-feira, 12 de junho de 2012 a sexta-feira, 13 de julho de 2012, até às 18 horas.” 

 

2) No item 3.2.2. do Edital: 

ONDE SE LÊ: “A segunda etapa do processo de inscrição ao Concurso Público – Edital 80/2012 pela 

Internet consiste em efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma indicada no item 3.2.3, até o dia 

subseqüente ao término do período de inscrições, sexta-feira, 13 de julho de 2012, em horário de 

atendimento ao público das agências do Banco do Brasil, durante o período de expediente bancário, sendo 

vedado o agendamento em caixa eletrônico.” 

LEIA-SE: “A segunda etapa do processo de inscrição ao Concurso Público – Edital 80/2012 pela Internet 

consiste em efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma indicada no item 3.2.3, até o dia útil 

subseqüente ao término do período de inscrições, segunda-feira, 16 de julho de 2012, em horário de 

atendimento ao público das agências do Banco do Brasil, durante o período de expediente bancário, sendo 

vedado o agendamento em caixa eletrônico.” 

 

3) No item 3.13. do Edital: 

ONDE SE LÊ: “O candidato que necessitar de condições especiais para a realização de provas deverá 

encaminhar requerimento dirigido à: CONCURSO IFC – Edital 80/2012, indicando as condições especiais 

de que necessita, conforme modelo a ser disponibilizado no sítio eletrônico do concurso, anexando 

fotocópia de seu comprovante de pagamento, o atestado médico emitido há no máximo 90 dias com 

referência expressa ao código correspondente da classificação internacional de doença – CID, via SEDEX-

ECT para a Reitoria do IFC no endereço da Reitoria apresentado no item 3.1.1, com postagem datada até 

sexta-feira, 13 de julho de 2012.” 



LEIA-SE: “O candidato que necessitar de condições especiais para a realização de provas deverá 

encaminhar requerimento dirigido à: CONCURSO IFC – Edital 80/2012, indicando as condições especiais 

de que necessita, conforme modelo a ser disponibilizado no sítio eletrônico do concurso, anexando 

fotocópia de seu comprovante de pagamento, o atestado médico emitido há no máximo 90 dias com 

referência expressa ao código correspondente da classificação internacional de doença – CID, via SEDEX-

ECT para a Reitoria do IFC no endereço da Reitoria apresentado no item 3.1.1, com postagem datada até 

segunda-feira, 16 de julho de 2012.” 

 

4) No item 4.1. do Edital: 

ONDE SE LÊ: “O deferimento e o indeferimento de inscrição serão efetivados por ato do IFC, 

disponibilizado, no sítio eletrônico do concurso, após as 18 (dezoito) horas de terça-feira, 17 de julho de 

2012.” 

LEIA-SE: “O deferimento e o indeferimento de inscrição serão efetivados por ato do IFC, disponibilizado, 

no sítio eletrônico do concurso, após as 18 (dezoito) horas de quinta-feira, 19 de julho de 2012.” 

 

5) No item 4.3. do Edital: 

ONDE SE LÊ: “As provas objetivas ocorrerão em local e horário a serem divulgados até segunda-feira, 23 

de julho de 2012, no sítio eletrônico do concurso e no mural da reitoria do IFC.” 

LEIA-SE: “As provas objetivas ocorrerão em local e horário a serem divulgados até quarta-feira, 25 de 

julho de 2012, no sítio eletrônico do concurso e no mural da reitoria do IFC.” 

 

6) No item 9.1.1. do Edital: 

ONDE SE LÊ: “O período de pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrição, inicia quarta-feira, 

18 de julho de 2012, encerra quinta-feira, 19 de julho de 2012 e a decisão será divulgada sexta-feira, 20 

de julho de 2012;” 

 

LEIA-SE: “O período de pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrição, inicia sexta-feira, 20 de 
julho de 2012, encerra segunda-feira, 23 de julho de 2012 e a decisão será divulgada após as 18 
(dezoito) horas de terça-feira, 24 de julho de 2012;” 
 

7) Nos itens 6 a 15 do Cronograma do Edital, ONDE SE LÊ: 

 

06. Término do Período de Inscrições Quinta-feira, 12 de julho de 2012 

07. Prazo limite de Pagamento da Taxa de Inscrição Sexta-feira, 13 de julho de 2012 

08. Data limite para solicitação de condições especiais de prova Sexta-feira, 13 de julho de 2012 

09. Divulgação da relação de inscrições deferidas Terça-feira, 17 de julho de 2012 

10. Divulgação da decisão sobre Pedidos de Condições Especiais de prova Terça-feira, 17 de julho de 2012 

11. Divulgação do ato de indeferimento de inscrições Terça-feira, 17 de julho de 2012 

12. Início do Período de pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições Quarta-feira, 18 de julho de 2012 

13. Término do Período de pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições  Quinta-feira, 19 de julho de 2012 

14. Divulgação da decisão dos Pedidos de revisão quanto ao indeferimento de inscrições  Sexta-feira, 20 de julho de 2012 

15. Publicação do documento de confirmação da inscrição - locais da prova objetiva Segunda -feira, 23 de julho de 2012 

 

LEIA-SE: 
 

06. Término do Período de Inscrições Sexta-feira, 13 de julho de 2012, até as 18h 

07. Prazo limite de Pagamento da Taxa de Inscrição Segunda-feira, 16 de julho de 2012 

08. Data limite para solicitação de condições especiais de prova Segunda-feira, 16 de julho de 2012 

09. Divulgação da relação de inscrições deferidas Quinta-feira, 19 de julho de 2012, após às 18h. 



10. Divulgação da decisão sobre Pedidos de Condições Especiais de prova Quinta-feira, 19 de julho de 2012, após às 18h. 

11. Divulgação do ato de indeferimento de inscrições Quinta-feira, 19 de julho de 2012, após às 18h. 

12. Início do Período de pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições Sexta-feira, 20 de julho de 2012 

13. Término do Período de pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições  Segunda-feira, 23 de julho de 2012 

14. Divulgação da decisão dos Pedidos de revisão quanto ao indeferimento de inscrições  Terça-feira, 24 de julho de 2012, após às 18h 

15. Publicação do documento de confirmação da inscrição - locais da prova objetiva Quarta -feira, 25 de julho de 2012, após às 18h 

 
 

Os demais itens e anexos do Edital nº 080/2012 permanecem inalterados. 
 
 
 
 

 
 

MAURÍCIO LEHMANN 
Reitor Substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 

 
 


