
Estado de Santa Catarina 

Celesc Distribuição S.A. 

Edital n° 002/2019 

 

TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO Nº 2 

 

 

A CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. comunica a retificação do Edital nº 002/2019, do Concurso 

Público, nos termos seguintes. 

1. PRORROGAR o prazo de inscrição no Concurso Público até às 16 horas do dia 22 de 
novembro de 2019. 

2. Em face da prorrogação do prazo de inscrições, alterar as datas constantes dos itens 
que se seguem: 

 
5.4 As inscrições para o concurso público estarão abertas das 16 horas do dia 9 de 
setembro de 2019, às 16 horas do dia 22 de novembro de 2019, por um dos seguintes 
meios: 1. Inscrição pela Internet; 2. Inscrição presencial no Posto de Atendimento ao 
candidato. 
 
5.21 O ato de deferimento dos pedidos de condições especiais será publicado no site 
do concurso na Internet, na data provável de 29 de novembro de 2019. 
 
5.26 As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão 
homologadas e deferidas pela autoridade competente. O ato de homologação das 
inscrições deferidas e a relação das inscrições indeferidas serão divulgados na data 
provável de 29 de novembro de 2019, no endereço eletrônico do concurso: 
http:celesc2.fepese.org.br. 
 
7.3 A prova escrita será realizada no dia 15 de dezembro de 2019, nas cidades de 
Chapecó, Criciúma, Grande Florianópolis, Joinville e Lages, de acordo com o 
cronograma abaixo, em locais que serão divulgados por aviso publicado no site do 
concurso na Internet, na data provável de 10 de dezembro de 2019. 
 
9.4 A convocação para o teste de aptidão física será publicada no site do concurso na 
Internet na data provável de 13 de janeiro de 2019.  
 
9.5 O teste de aptidão física será realizado na data provável de 19 de janeiro de 2019 
nos locais e horários que serão divulgados no Edital de convocação de que trata o item 
9.12. 
 

3. Republicar, com alterações, o Cronograma do Processo Seletivo, constante do Anexo 
3 do Edital do Processo Seletivo.: 

 
Florianópolis, 9 de outubro de 2019. 
 
 



ANEXO 3 

CRONOGRAMA 

 

EVENTOS DATAS PROVÁVEIS 

DATA INICIAL DATA FINAL 

Publicação do Edital  09/09/19 

Período de inscrições 09/09/19 22/11/19 

Entrega de documentação: vagas reservadas PCD 09/09/19 22/11/19 

Requerimento de condições especiais- prestação da prova 09/09/19 22/11/19 

Requerimentos de isenção da taxa de inscrição 09/09/19 16/09/19 

Deferimento dos pedidos de isenção  23/09/19 

Prazo recursal 24/09/19 25/09/19 

Publicação das respostas aos recursos  02/10/19 

Deferimento dos pedidos de condição especial  29/11/19 

Homologação das inscrições  29/11/19 

Prazo recursal- indeferimento do pedido de condições especiais 02/12/19 03/12/19 

Prazo recursal- indeferimento do pedido de inscrição 02/12/19 03/12/19 

Prazo recursal- indeferimento inscrição- vagas reservadas 02/12/19 03/12/19 

Publicação das respostas aos recursos  09/12/19 

Publicação dos locais de prova  10/12/19 

Prova escrita  15/12/19 

Publicação do gabarito preliminar  15/12/19 

Prazo recursal- gabarito preliminar 15/12/19 16/12/19 

Publicação das respostas aos recursos  10/01/20 

Resultado da prova escrita e classificação preliminar  13/01/20 

Convocação para o teste de Aptidão Física  13/01/19 

Teste de Aptidão Física  19/01/20 

Resultado do Teste de Aptidão Física  27/01/10 

Resultado e classificação final  27/01/19 

Prazo recursal- Resultado do Teste de Aptidão Física e da Classificação 28/01/19 29/01/19 

Republicação do resultado final após recursos  03/02/19 

 


