
 
PREFEITURA  DO MUNICÍPIO E SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE  

ÁGUA E ESGOTO DE GASPAR – SC  
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N o 01/2015 

ERRATA 01 
 
A Comissão do Concurso Público, nomeada pelo Decreto Municipal n.º 6.278/2015, torna pública a 
Errata 01 ao Edital.  
 
ONDE SE LÊ: 

4. INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 
4.1. Período: 09 de março a 07 de abril de 2015, exclusivamente, pela Internet, através do site 
(www.ibam-concursos.org.br). 
4.2. O candidato deverá acessar o site (www.ibam-concursos.org.br) onde terá acesso ao Edital e 
seus Anexos, à ficha de inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que 
estará disponível no período entre 0 (zero) hora do dia 09 de março e 19:00 (dezenove) horas do 
dia 07 de abril de 2015. 
(...) 
5.1.4 As provas serão realizadas no dia 26 de abril  de 2015, no período matutino e as provas 
terão a duração de 03 (três) horas . 
5.1.5. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados, existentes e 
reservados para o período, o IBAM a Prefeitura e o SAMAE reservam-se o direito de remarcar o 
horário de prova de determinados cargos para o período vespertino. 
5.1.6. Os candidatos poderão acessar e imprimir o cartão de confirmação, com data, horário e local 
da prova, a partir de 17 de abril de 2015, no site do IBAM (www.ibam-concursos.org.br), no link 
Área do Candidato. 
(...) 
5.2.5. Apresentação de títulos: Os títulos deverão ser enviados para a Comissão de Concurso 
Público da Prefeitura de Gaspar, situada na Rua Aristiliano Ramos, 435 Praça Getúlio Vargas - 
Centro, CEP 89110-000 SC, através de Sedex ou AR, postados no período de 09 de março a 07 
de abril de 2015 , ou entregues, no mesmo período, no Protocolo da Prefeitura, no mesmo 
endereço, aos cuidados de Márcia Zen dos Santos, componente da Comissão de Concurso 
Público. 
(...) 
6.1. Aos candidatos serão assegurados recursos em cada etapa do Concurso Público 001/2015. 
6.2. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer das etapas, poderá interpor recurso, 
mediante requerimento individual, desde que: 
a) seja dirigido ao Presidente da Comissão de Acompanhamento do Concurso e entregue para 
registro no protocolo geral da Prefeitura de Gaspar, situada na Rua Coronel Aristiliano Ramos, 435, 
Centro, no horário de funcionamento do mesmo, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados 
após o ato que motivou a reclamação; 
(...) 
6.5. Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, via postal, Internet ou outro meio que 
não seja o especificado neste Edital. 
(...) 
7.3. Os gabaritos serão divulgados no dia 27 de abril de 2015 , nos sites (www.ibam-
concursos.org.br) e (www.gaspar.sc.gov.br) e no mural da Prefeitura de Gaspar. 
 
LEIA-SE: 
4. INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 



4.1. Período: 09 de março a 04 de maio de 2015, pela Internet, através do site (www.ibam-
concursos.org.br).  
4.1.1 Os candidatos que não possuem acesso a internet poderão realizar sua inscrição presencial 
no Telecentro Comunitário  - Rua Argemiro Krauss - 130 - Gaspar Mirim - Loteamento Novo 
Horizonte (transversal da Rua Fernando Krauss - Praça CEU), das 08:00 às 12:00 ou das 13:00 às 
17:00 ou na Prefeitura de Gaspar – Departamento de Recursos Humanos, situada na Rua 
Aristiliano Ramos, 435 Praça Getúlio Vargas - Centro, CEP 89110-000 SC. 
4.2. O candidato deverá acessar o site (www.ibam-concursos.org.br) onde terá acesso ao Edital e 
seus Anexos, à ficha de inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que 
estará disponível no período entre 0 (zero) hora do dia 09 de março e 19:00 (dezenove) horas do 
dia 04 de maio de 2015. 
(...) 
5.1.4 As provas serão realizadas no dia 24 de maio  de 2015, no período matutino e as provas 
terão a duração de 03 (três) horas . 
5.1.5. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados, existentes e 
reservados para o período, o IBAM a Prefeitura e o SAMAE reservam-se o direito de remarcar o 
horário de prova de determinados cargos para o período vespertino. 
5.1.6. Os candidatos poderão acessar e imprimir o cartão de confirmação, com data, horário e local 
da prova, a partir de 14 de maio de 2015, no site do IBAM (www.ibam-concursos.org.br), no link 
Área do Candidato. 
(...) 
5.2.5. Apresentação de títulos: Os títulos deverão ser enviados para a Comissão de Concurso 
Público da Prefeitura de Gaspar, situada na Rua Aristiliano Ramos, 435 Praça Getúlio Vargas - 
Centro, CEP 89110-000 SC, através de Sedex ou AR, postados no período de 09 de março a 04 
de maio de 2015 , ou entregues, no mesmo período, no Protocolo da Prefeitura, no mesmo 
endereço, aos cuidados de Márcia Zen dos Santos, componente da Comissão de Concurso 
Público. 
(...) 
6.1. Aos candidatos serão assegurados recursos em cada etapa do Concurso Público 001/2015. 
6.2. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer das etapas, poderá interpor recurso, 
mediante requerimento individual, desde que: 
a) seja dirigido ao Presidente da Comissão de Acompanhamento do Concurso e entregue para 
registro no protocolo geral da Prefeitura de Gaspar, situada na Rua Coronel Aristiliano Ramos, 435, 
Centro, CEP 89110-000 ou através de Sedex , postado, exclusivamente, no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, contados após o ato que motivou a reclamação . 
(...) 
6.5. Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, internet ou outro meio que não seja o 
especificado neste Edital. 
(...) 
7.3. Os gabaritos serão divulgados no dia 25 de maio de 2015 , nos sites (www.ibam-
concursos.org.br) e (www.gaspar.sc.gov.br) e no mural da Prefeitura de Gaspar. 
 

 
 
 

Gaspar, 06 de abril de 2015.  
  
 

 

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE GASPAR 


