
 

 
 
 
 
 
 

Primeiro Termo de retificação do Edital N° 01/2018 do Concurso Público para 
Provimento de Vagas no Cargo de Nível Médio do Quadro de Pessoal da UDESC.  

 
 
 

Inclui e altera itens do Edital do Concurso Público 
para Provimento de Vagas no Cargo de Nível Médio 
do Quadro de Pessoal da UDESC, referente ao 
processo de isenção da taxa de inscrição.  

 
 

 
O Reitor da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina /UDESC, no uso de suas atribuições, 
comunica a retificação do Edital nº 01/2018 conforme segue: 
 
1. Acrescetar no item 5. Do Cronograma de Execução as seguintes informações: 
 
 
Solicitação de isenção da taxa de inscrição – pessoa com deficiência 

hipossuficiente 

28 maio a 

11 de junho 

Homologação das isenções da taxa de inscrição – pessoa com deficiência 

hipossuficiente 
20 junho 

Período de Inscrições para isentos – pessoa com deficiência hipossuficiente 
21 a 28 

junho 

 
 
2. Acrescentar no item 7. Da Isenção da Taxa de Inscrição os seguintes subitens: 

 
7.2. Isenção para Pessoa com Deficiência Hipossuficiente 

 

7.2.1. A solicitação de isenção da taxa de inscrição para Pessoa com Deficiência Hipossuficiente (Lei nº 

17.480 de 15/01/2018) foi definida por Edital específico de Isenção (Anexo VIII) no período de 28 de maio 

a 11 de junho de 2018. 

 

7.2.2. A UDESC/COVEST publica exclusivamente no site www.udesc.br , aba “ingresso” link Concursos e 

Processos Seletivos – Concursos Públicos – 2018 - Concurso Público Técnicos Administrativos, a partir do 

dia 20 de junho de 2018, a listagem com o resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição para 

Pessoa com Deficiência Hipossuficiente.   

 
7.2.3. O requerente beneficiado com isenção – Pessoa com Deficiência Hipossuficiente – deverá efetuar 

sua inscrição, a partir do dia 21 de junho até às 23h59min do dia 28 de junho de 2018. Os procedimentos 

para efetivação da inscrição são iguais aos do item 6.2, alíneas a, b, c e d.  

 

7.2.3.1. Somente será validada a inscrição do beneficiado com a isenção – Pessoa com Deficiência 

Hipossuficiente –  aquela realizada no período de 21 a 28 de junho, conforme item 7.2.3. 

 

http://www.udesc.br/


7.2.4. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos poderão efetivar a sua inscrição, de 
acordo com os procedimentos do item 6.2 e alíneas a, b, c, d, e, f.  
 
 
3. Acrescentar no Anexos I – Programa de Disciplinas o seguinte detalhamento:   

 
Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos: 

 
 Constituição Federal 

 Dos princípios fundamentais;  

 Dos direitos e deveres coletivos; 

 Dos direitos sociais; 

 Da administração pública: das disposições gerais e dos servidores públicos. 
 

 Noções de Direito Administrativo 

 Administração pública: princípios básicos; 

 Poderes administrativos: poder hierárquico e poder disciplinas; 

 Serviços públicos: conceito e princípios; 

 Ato administrativo: conceitos, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; 
discricionariedade e vinculação; 

 Contratos administrativos: conceito e características; 

 Licitação: princípios, modalidades, dispensa e inexigibilidade. 
 

 

 
4. Acrescentar no item 21. Anexos a seguinte alíena:  
 
h) Anexo VIII – Edital de Isenção do pagamento da taxa de inscrição – Pessoa com Deficiência 
Hipossuficiente. 
 
 

 
Florianópolis, 24 de maio de 2018. 

 

Marcus Tomasi 

Reitor da UDESC  

 

 


