
a utilização benéfica de material dragado, quando das obras de 
dragagem de aprofundamento para -16,00 e retificação da curva 
do canal externo, para a utilização no engordamento das praias 
da orla de Itapoá. São Francisco do Sul, 07 de dezembro 2021. 
Diretor-Presidente - Cleverton Elias Vieira, Diretor de Operações e 
Logística - Reinaldo Antonio Ferreira de Lima e Prefeito Municipal 
de Itapoá – Marlon Roberto Neuber.

Cod. Mat.: 785990

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA 
FAZENDA

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 003/SEF/2021 DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 
OBJETIVAS
O SECRETáRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições, tendo em vista o Edital nº 001/SEF/2021 de Abertura 
de Inscrições, do concurso público para preenchimento de vagas 
no cargo de Analista da Receita Estadual IV, publicado no Diário 
Oficial do Estado Santa Catarina de 04/10/2021, CONVOCA os 
candidatos inscritos para prestarem as Provas Objetivas, de acordo 
com as seguintes orientações:
1. DATA, HORáRIO, DURAÇÃO DAS PROVAS
Data: 19/12/2021 (Domingo)
PERÍODO: MANHÃ (HORáRIO LOCAL)
Horário de Apresentação: 8h00
Horário de Fechamento dos Portões: 9h00
Provas Objetivas
Cargo: Analista da Receita Estadual IV
Duração total das Provas: 5h00
Permanência mínima: 4 horas, conforme alínea “f” do item 7.17, 
do Capítulo 7, do Edital nº 001/SEF/2021 de Abertura de Inscrições.
2. LOCAIS DE PROVAS
2.1 As provas serão aplicadas na cidade de Florianópolis/SC.
2.2 Os candidatos serão informados quanto ao local de prova por meio 
do Cartão Informativo, que será enviado por e-mail, e disponibilizado 
no site da Fundação Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br.
2.3. O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º 
(terceiro) dia que antecede a aplicação das provas ou em ha-
vendo dúvidas quanto ao local, data e horário de realização das 
provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento 
ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 
(0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 
16 horas (horário de Brasília), ou consultar o site da Fundação 
Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br, para verificar o local 
de realização de sua prova.
2.3.1 Ao candidato só será permitida a realização das provas na 
respectiva data, horário e no local constantes no Cartão Informativo 
e no site da Fundação Carlos Chagas.
2.3.2 É importante levar o Cartão Informativo no dia da prova, pois 
ele contém dados necessários para melhor orientação do candidato.
2.4. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver 
devidamente identificado, nos termos do disposto no Edital nº 001/
SEF/2021 de Abertura de Inscrições.
2.5. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Pú-
blico – o que é de interesse público e, em especial, dos próprios 
candidatos – bem como sua autenticidade, será solicitada aos 
candidatos, quando da aplicação das provas, a transcrição da frase 
contida nas instruções da capa do Caderno de Questões para a 
Folha de Respostas, para posterior exame grafotécnico.
2.6. Por medida de segurança do certame poderão ser utilizados, 
a qualquer momento, detectores de metais nas salas de prova 
aleatoriamente selecionadas e em qualquer dependência do local 
de prova.
2.7. O candidato deverá observar todas as instruções contidas no 
Edital nº 001/SEF/2021 de Abertura de Inscrições, especialmente 
as dispostas no Capítulo da Prestação das Provas, e neste Edital 
de Convocação.
3. NORMAS SANITáRIAS DE PREVENÇÃO
3.1 A realização das provas observará as normas sanitárias dis-
postas para o restabelecimento gradual das atividades presenciais 
pelos órgãos governamentais competentes.
3.2 Nos casos em que haja alteração das condições sanitárias a 
realização das provas poderá ser suspensa, de acordo com as 
fases estabelecidas pelas autoridades locais, conforme a evolução 
da Covid-19.
3.3  No local de realização das provas serão observadas as con-
dições sanitárias de segurança, como higienização de superfícies, 
disponibilização de dispensadores de álcool em gel 70% nas áreas 
comuns e de sabonete líquido e toalhas de papel nos sanitários, 
ventilação natural dos ambientes com a abertura de janelas e por-
tas, quando possível.
3.4 O ingresso e a permanência nas dependências do local de 

realização das provas estão restritos aos candidatos convocados, 
a fim de se evitar aglomerações, e deverão observar:
1. O distanciamento social;
2. As regras de higiene pessoal e etiqueta respiratória (cobrir a 
boca com o braço ao tossir ou espirrar);
3. O uso obrigatório de máscara individual, cirúrgica ou de tecido, 
de proteção de nariz e boca, não sendo permitido o acesso sem 
a utilização da mesma, e em complementação a máscara será 
permitida a utilização de viseiras, não será permitido o acesso 
do candidato que estiver utilizando a viseira (escudo facial/face 
shield) sem a máscara;
4. A utilização de álcool em gel 70%;
5. As orientações determinadas por coordenadores e fiscais da 
Fundação Carlos Chagas.
3.4.1 Os candidatos deverão seguir e respeitar a sinalização para 
manter o distanciamento social nos elevadores (cuja utilização 
será limitada a casos específicos), corredores e salas de realiza-
ção das provas.
3.4.2 Solicita-se aos candidatos que tragam a sua própria garrafa 
de água para uso individual.
3.4.3 O candidato deverá levar o seu próprio recipiente contendo 
álcool em gel 70%, desde que esse recipiente seja transparente.
3.4.3.1 Não será fornecido álcool em gel 70% aos candidatos, 
exceto na forma do item 3.3 deste edital.
3.5 As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de 
uso individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos.
3.6 Não serão fornecidas máscaras de proteção ao candidato, o 
qual deverá dispor da quantidade suficiente para sua reposição, 
bem como embalagem plástica para seu descarte e manutenção, 
uma vez que é recomendada a sua troca na entrada do prédio e 
a cada 2 horas de uso.
3.6.1 A retirada da máscara de proteção facial somente será permi-
tida, de forma breve, nos momentos da identificação, para consumo 
de água ou alimentos, ou para realizar a substituição da máscara.
3.7 A obrigatoriedade do uso de máscaras, distanciamento social e 
higienização das mãos é aplicável aos acompanhantes de lactantes 
e a qualquer pessoa que for autorizada a acessar algum prédio de 
realização do certame.
3.8 A recusa do candidato em obedecer às normas sanitárias dis-
postas neste edital acarretará a sua retirada do local de realização 
das provas e a sua exclusão do Concurso Público.

Florianópolis/SC, 07 de dezembro de 2021.

PAULO ELI
Secretário de Estado da Fazenda

Cod. Mat.: 785934

EDITAL Nº 10/2021 – DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA
PRIMEIRA ETAPA - PROVA OBJETIVA

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, no uso das atribuições legais, 
tendo em vista o Edital nº 01/2021, de Abertura de Inscrições do 
III Concurso Público, para o provimento de cargos e formação de 
cadastro de reserva da carreira de Defensora Pública ou Defensor 
Público do Estado de Santa Catarina, publicado no Diário Oficial 
Eletrônico da Defensoria Pública de Santa Catarina, edição de 
03/09/2021, e retificações posteriores, resolve:
1. Informar que as respostas de todos os recursos serão levadas 
ao conhecimento dos(as) candidatos(as) inscritos(as) no Concurso, 
por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.
com.br), não tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis 
pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação.

2.  Tornar pública a lista dos(as) candidatos(as) habilitados(as) na 
Prova Objetiva, na ordem de classificação, de acordo com o Ca-
pítulo 8 do Edital nº 01/2021 de Abertura de Inscrições, conforme 
Anexo Único.

3.  Informar que, a partir da data de publicação deste Edital, os 
resultados de todos(as) os(as) candidatos(as) que realizaram as 
provas poderão ser verificados no site da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br).
4.  Estabelecer que a vista da Folha de Repostas da Prova Objetiva 
Seletiva, nos termos do item 15.9, Capítulo 15 do Edital nº 01/2021 
de Abertura de Inscrições, estará disponível durante o período 
recursal no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.
com.br), de acordo com as instruções constantes na página do 
Concurso Público.
5.  Informar que os recursos referentes aos resultados das Provas 
deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis subsequen-
tes à publicação deste Edital, exclusivamente por meio do site da 
Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo 
com as instruções constantes na página do Concurso Público.

6. Informar que a convocação dos(as) candidatos(as) para a re-
alização da Segunda Etapa – Provas Discursivas Especializadas 
será efetuada de acordo com os itens 8.2.1 e 8.2.2, Capítulo 8 

do Edital acima referido e por meio de Edital específico, a ser 
publicado oportunamente.

Florianópolis/SC, 07 de dezembro de 2021.

Renan Soares de Souza
Defensor Público-Geral
ANEXO ÚNICO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A)

CANDIDATOS(AS) HABILITADOS(AS)
EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
(RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA - PROVA OBJETIVA)

Legenda:
(D) CANDIDATOS(AS) COM DEFICIÊNCIA.
(N) CANDIDATOS(AS) NEGROS(AS) OU INDÍGENAS.

Cargo: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A)

NÚMERO NOME OBJETIVA CLASS
0003073j LARISSA THIELLE ARCARO 87.00 1

0003419i LETICIA BORGES DE OR-
NELAS 87.00 1

0001921f PEDRO LUPORINI FERREI-
RA 87.00 1

30002242b CAROLINA HENNIG GOMES 86.00 4
0000378f DAVID FERREIRA SANTANA 86.00 4
0001195c HENRIQUE FRASCA GRILLO 86.00 4
0001171k LUCAS AZAMBUJA SANTOS 86.00 4
0002688i LUCAS RIBEIRO MOTA 86.00 4

0002130b FERNANDO PEREZ DA 
CUNHA LIMA 85.00 9

0001399h BIBIANA GAVA TOSCANO DE 
OLIVEIRA 84.00 10

0001590i MAURICIO BARBOSA 
LANDIN 84.00 10

0000640d PEDRO PAULO GOUVEA DE 
SOUZA 84.00 10

0003203h YURI ALONSO NUNES 84.00 10

0002359a GABRIEL SALGADO LACER-
DA MEDEIROS 83.00 14

0002506j GLADSTON ZANOTTO 
JUNIOR 83.00 14

0002576i LUISA LEMOS FERREIRA 83.00 14

0000363d MAIRA MIRANDA FATTOREL-
LI 83.00 14

0002061i PEDRO HENRIQUE PEREI-
RA PAIVA 83.00 14

0000532a RAFAEL DOS SANTOS GUI-
MARAES 83.00 14

0002230f REBECA MARIA BORGES 
ABRUNHOSA 83.00 14

0002410h VIVIAN MARACAT ANET 
AFONSO 83.00 14

0000321j VIVIANE ANDRADE CHAR-
NAUX SERTA 83.00 14

0003204j ALEX GONCALVES BARRE-
TO BAPTISTA 82.00 23

0002587c GABRIEL DE ALMEIDA 
PRADO 82.00 23

0000115g JANINE LAIS MORATELLI 82.00 23
0001725f LUCAS COELHO ZANCA 82.00 23

0000663e MATHEUS LOBO MARINHO 
NOLETO 82.00 23

0001119i PEDRO BRUZZI RIBEIRO 
CARDOSO 82.00 23

0002091g ANA BEATRIZ DA COSTA 
CHAVES 81.00 29

0003005d BARBARA MATTOS DEUCH-
ER 81.00 29

0002684a BEATRIZ CORREA SOARES 81.00 29
0000816d BEATRIZ VALE TRAVESSA 81.00 29

0001630f CARLOS BENJAMIN BLAN-
CO DE SOUZA 81.00 29

0000182k CLAUDIA TISCOSKI DE 
SOUSA 81.00 29

0002479k IVAHYR PESSOA LEBRE 
SILVEIRA 81.00 29

0000861i MONIQUE AZEVEDO BAS-
TOS DE OLIVEIRA 81.00 29

0003228b NATALIA GASPAR DE SOUZA 81.00 29

0002547b PEDRO CESAR VIEIRA 
CAMILLO 81.00 29

0003198h RAFAEL LIMA BICALHO 81.00 29
0001568e SAMIR LEAO VIEIRA 81.00 29
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