CONCURSO PÚBLICO - Edital nº 001/2020

TERMO ADITIVO Nº 1

O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, por meio da Secretaria Municipal da Administração, comunica a retificação do Edital do
Concurso Público- Edital 001/2020, nos seguintes termos:
1.

Fica alterado o item 3.1 que passa a ter a seguinte redação:
ITEM 3.1
3.1 O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas e à formação de cadastro reserva para os
seguintes cargos:
3.1.1 Cargos com exigência de ensino superior
CARGO

FORMAÇÃO EXIGIDA

CARGA
HORÁRIASEMANAL

VAGAS

SALÁRIO
BASE

CONTADOR

Graduação em Ciências
Contábeis. Registro no órgão
fiscalizador da profissão.

30

01

R$ 3.353,90

ENGENHEIRO
SANITARISTA

Graduação em Engenharia
Sanitária ou Engenharia
Sanitária e Ambiental e registro
no órgão de classe;

30

CR

R$ 3.353,90

CARGA
HORÁRIASEMANAL

VAGAS

SALÁRIO
BASE

Carteira Nacional de
Habilitação - CNH categoria B.

3.1.2 Cargos com exigência de ensino médio
CARGO

FORMAÇÃO EXIGIDA

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

Curso de Ensino Médio
completo.

30

05

R$ 2.450,70

TÉCNICO EM
SANEAMENTO

Curso de nível técnico na área
de Saneamento;

30

CR

R$ 2.866,91

Registro no órgão fiscalizador
da profissão;
Carteira Nacional de
Habilitação - CNH categoria B.
TÉCNICO EM
MANUTENÇÃO E
SUPORTE EM
INFORMÁTICA

Curso de nível técnico em
Informática, com certificado
reconhecido pelo MEC.

30

CR

R$ 2.866,91

TÉCNICO EM
MECÂNICA

Curso de ensino médio
completo e profissionalizante
em Mecânica;

30

CR

R$ 2.866,91

Experiência profissional de 1
(um ano) ou estágio de seis
meses dentro da especialidade.
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3.1.3 Cargos com exigência de ensino fundamental
CARGO

FORMAÇÃO EXIGIDA

CARGA
HORÁRIASEMANAL

AUXILIAR DE
MANUTENÇÃO

Ensino Fundamental completo;

GARI DE COLETA

VAGAS

SALÁRIO
BASE

40

CR

R$ 1.870,84

Ensino Fundamental
(incompleto)

40

30

R$ 1.870,94

GARI DE LIMPEZA
PÚBLICA

Ensino Fundamental
(incompleto)

30

30

R$ 1.308,50

MECÂNICO

Ensino fundamental completo;

40

CR

R$ 2.995,23

40

06

R$ 2.560,36

Experiência profissional de 1
(um) ano.

Experiência profissional de 5
(cinco) anos.
MOTORISTA

Ensino fundamental completo;
Experiência profissional de 5
(cinco) anos.
Carteira Nacional de
Habilitação tipo “D”.

Notas
Auxílio Alimentação
Será pago 30 vales lanche mensal no valor de R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos). A partir do dia 1º
de novembro de 2020 até o dia 31 de outubro de 2021, a importância paga será de R$ 31,00 (trinta e um reais).
Adicional de Insalubridade, Periculosidade ou Risco de Vida
Os servidores que preencherem os requisitos legais farão jus ao adicional de insalubridade, periculosidade ou risco
de vida, de acordo com os artigos 68-A a 74, da Lei Complementar nº 063/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais).
Vale transporte
Os servidores que perceberem até 3 (três) pisos salariais (atualmente o correspondente a R$ 3.925,50) poderão
optar pelo Vale-Transporte custeado integralmente pelo Município de Florianópolis. Acima deste valor, haverá um
desconto equivalente a 6% (seis por cento) sobre o vencimento base (Lei nº. 5594/1999). A distância mínima para
concessão do benefício do Vale-Transporte deve ser superior a 1.500 (um mil e quinhentos) metros (Art. 1º,
Decreto nº 308/2000).

2.

Fica alterado o cronograma do Concurso Público, constante no Anexo 1 do Edital 001/2020, que passa a ser o do Anexo
único do presente Termo Aditivo.

3.

Ficam alterados o Preâmbulo e os itens 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 7.6, 11.2, 14.2, 14.4, 15.2 e 20.6 do Edital do Concurso Público,
que passam a ter a seguinte redação:
PREÂMBULO DO EDITAL
CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE VAGAS E À FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA OS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL CIVIL DA AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL-COMCAP
O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, por meio da Secretaria Municipal da Administração, comunica que se
encontram abertas, no período das 12 horas do dia 22 de janeiro de 2020 às 16 horas do dia 21 de fevereiro de
2020, as inscrições do Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva no Quadro
de Pessoal Civil da Autarquia de Melhoramentos da Capital- Comcap, que se regerá pela legislação vigente e pelas
normas estabelecidas neste Edital.
ITEM 4.4
4.4 A inscrição poderá ser efetuada no período compreendido entre as 12 horas do dia 22 de janeiro de 2020, às
16 horas do dia 21 de fevereiro de 2020, podendo ser efetuada por um dos seguintes meios:
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1. Pela Internet, no endereço eletrônico: http://comcap.fepese.org.br/.
2. Presencialmente ou por Procurador, devidamente constituído, na sede da FEPESE.
ITEM 5.1
5.1 Poderão requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, no período de 22 de janeiro de 2020 a 31 de
janeiro de 2020, os candidatos:
1. Inscritos no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico), nos termos da Lei
Complementar nº 570, de 07 de julho de 2016;
2. Doadores de Sangue, nos termos da Lei nº 8.081/09;
3. Cadastrados no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), nos termos da Lei nº
10.374/18.
ITEM 5.2
5.2 Para fazer jus à isenção do pagamento o candidato deverá assinalar, no Requerimento de Inscrição, a opção
PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE CONCURSO PÚBLICO e enviar por upload, ou entregar no Posto de Atendimento
da FEPESE, até às 16 horas do dia 31 de janeiro de 2020 a documentação exigida pela lei que lhe concedeu o
benefício.
ITEM 5.3
5.3 A documentação exigida também poderá ser enviada pelo correio, mas deve ser postada com a devida
antecedência pois só será analisada se for entregue à FEPESE, até às 16 horas do dia 31 de janeiro de 2020. Os
candidatos que enviarem a documentação pelo correio deverão, além da documentação exigida, preencher e enviar
o Requerimento de Isenção (Anexo 3).
ITEM 7.6
7.6 Os candidatos negros que desejarem concorrer às vagas a eles reservadas, deverão assinalar sua condição no
item específico no Requerimento de Inscrição e comparecer perante a comissão habilitada, a ser designada pelo
Chefe do Poder Executivo, a fim de comprovar a condição de afrodescendente. A convocação para comparecer
perante a comissão será publicada no endereço eletrônico do Concurso Público: http://comcap.fepese.org.br/ na
data provável de 01 de junho de 2020.
ITEM 11.2
11.2 A prova escrita será aplicada na data provável de 26 de abril de 2020, com a duração de 4 (quatro) horas, na
Grande Florianópolis, em locais que serão comunicados no site do Concurso Público no endereço
http://comcap.fepese.org.br/, na data provável de 17 de abril de 2020, de acordo com o cronograma abaixo:
[...]
ITEM 14.2
14.2 A Prova de Aptidão Física será aplicada nas datas prováveis de 16 de maio de 2020 e 17 de maio de 2020, em
locais da Grande Florianópolis, em horários que serão informados no Edital de Convocação, na data provável de 8
de maio de 2020.
ITEM 14.4
14.4 Para participar do Prova de Aptidão Física, o candidato convocado deverá apresentar-se no local e horário
determinado portando:
[...]
2. Atestado médico emitido em data posterior a 13 de abril de 2020, atestando que o candidato apresenta plenas
condições físicas para a realização dos testes físicos previstos no Edital do Concurso Público da Autarquia de
Melhoramentos da Capital (COMCAP). Os atestados emitidos em data anterior e ou sem a finalidade específica aqui
determinada, não serão aceitos.
ITEM 15.2
15.2 A convocação para a Prova Prática será publicada na data provável de 8 de maio de 2020. A prova será
aplicada, nas datas prováveis de 16 de maio de 2020 e 17 de maio de 2020, em locais e horários da Grande
Florianópolis, que serão informados na Convocação.
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ITEM 20.6
20.6 O resultado final do Concurso Público será divulgado no endereço eletrônico do Concurso Público:
http://comcap.fepese.org.br/ , na data provável de 1 de junho de 2020, na seguinte forma:
1. Lista de classificação geral, por cargo;
2. Lista de classificação dos candidatos inscritos para as vagas reservadas aos candidatos negros;
3. Lista de classificação dos candidatos inscritos para as vagas reservadas às pessoas com deficiência.
4.

Permanecem inalterados os demais itens do Edital.

Florianópolis, 21 de janeiro de 2020.
Secretária Municipal de Administração
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Anexo-Cronograma
Eventos / Datas Previstas

Início

Fim

Publicação do Edital

16/01/20

Início das inscrições

22/01/20

Período de inscrições

22/01/20

21/02/20

Requerimentos de isenção da taxa de inscrição

22/01/20

31/01/20

Requerimento de condições especiais para prestação das provas

22/01/20

21/02/20

Entrega de documentação: vagas reservadas PCD

22/01/20

21/02/20

Publicação dos resultados dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição

07/02/20

Prazo recursal: indeferimento dos pedidos de isenção

10/02/20

Publicação das respostas aos recursos: indeferimento dos pedidos de isenção

11/02/20
14/02/20

Publicação dos resultados de requerimentos de inscrições para as vagas reservadas
PCD

17/03/20

Publicação dos resultados de requerimentos: condições especiais para a prestação
das provas

17/03/20

Homologação das inscrições

17/03/20

Prazo recursal: indeferimento das inscrições

18/03/20

19/03/20

Prazo recursal: indeferimento dos requerimentos de inscrição para as vagas
reservadas- PCD

18/03/20

19/03/20

18/03/20

19/03/20

Prazo recursal: indeferimento dos requerimentos de condições especiais para a
prestação das provas
Publicação dos resultados dos recursos: indeferimento das inscrições, vagas
reservadas- PCD e condições especiais.

03/04/20

Publicação dos locais de prova

17/04/20

Prova escrita

26/04/20

Publicação do Caderno de Provas

26/04/20

Publicação do Gabarito Preliminar

26/04/20

Prazo recursal: Gabarito Preliminar

27/04/20

Publicação das respostas aos recursos do gabarito preliminar

07/05/20

Publicação do resultado da Prova Escrita

08/05/20

Convocação para a Prova de Aptidão Física (PAF)

08/05/20

Convocação para a Prova Prática (PP)

08/05/20

Prazo recursal: resultado da prova escrita

11/05/20

12/05/20

Prazo recursal: convocação para prova de aptidão física e prova prática

11/05/20

12/05/20

Publicação das respostas dos recursos resultado da prova escrita

14/05/20

Publicação das respostas aos recursos à convocação para a prova de aptidão física e
prova prática

14/05/20

Prova Prática: Auxiliar de Manutenção, Mecânico e Motorista

16/05/20

17/05/20

Prova de Aptidão Física Gari de Coleta, Motorista e Gari de Limpeza Pública

16/05/20

17/05/20

Prova Prática: Gari de Limpeza Pública, Gari de Coleta e Motorista

16/05/20

17/05/20

Publicação do resultado da Prova de Aptidão Física

22/05/20

Publicação do resultado da Prova Prática

22/05/20

Prazo recursal: resultado da Prova de Aptidão Física

25/05/20

26/05/20

Prazo recursal: resultado da Prova Prática

25/05/20

26/05/20

Publicação das respostas dos recursos da Prova Prática

29/05/20
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28/04/20

Eventos / Datas Previstas

Início

Fim

Publicação das respostas dos recursos da Prova de Aptidão Física

29/05/20

Publicação do resultado preliminar

01/06/20

Convocação dos candidatos negros para comprovação da condição de
afrodescendente

01/06/20

Convocação dos candidatos inscritos para as vagas reservadas às pessoas com
deficiência para avaliação de Equipe Multiprofissional.

01/06/20

Prazo recursal: Resultado preliminar e convocações

02/06/20

Publicação das respostas dos recursos

08/06/20

Comparecimento do candidato para avaliação da comprovação da condição de
afrodescendente

12/06/20

13/06/20

Comparecimento do candidato para avaliação da Equipe Multiprofissional dos
candidatos com deficiência

12/06/20

13/06/20

Publicação dos resultados das avaliações

17/06/20

Prazo recursal das avaliações

18/06/20

Republicação do resultado final e classificação

25/06/20

Homologação do Concurso Público

30/06/20
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03/06/20

23/06/20

