
 

Prefeitura Municipal de Araquari 
ESTADO DE SANTA CATARINA  

 

 
1 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011 
EDITAL Nº 003/2011 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
  

O Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal e 
Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o presente Edital de Retificação, com a retificação do item 3.a e item 4.e do Capítulo II - Das 
Inscrições e da Homologação das Inscrições, do item 2.9 do Capítulo III - Da Inscrição Presencial e do item 6 do Capítulo VIII - Da Prova Prática. 
 

Onde se lê: 
3. O candidato deverá preencher as seguintes condições para a sua inscrição no Concurso: 

a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português nas condições previstas pelo Dec. 70.39 1/72, ou estrangeiro na forma da Lei; 
4. Documentos para inscrição: para inscrever-se, o candidato deverá anexar à ficha de inscrição os seguintes documentos: 

e) Os candidatos para os cargos de Operador de Máquinas e Operador de Escavadeira Hidráulica Profunda - Poclain, que 
pretendem se inscrever via internet/Postal SEDEX deverão enviar cópia legível autenticada em Cartório da Carteira Nacional de 
Habilitação, conforme a exigência do cargo; 

 

Leia-se: 
3. O candidato deverá preencher as seguintes condições para a sua inscrição no Concurso: 

a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português nas condições previstas pelo Dec. 70.39 1/72, ou estrangeiro na forma da Lei 
e conforme Lei Orgânica do Município de Araquari; 

4. Documentos para inscrição: para inscrever-se, o candidato deverá anexar à ficha de inscrição os seguintes documentos: 
e) Os candidatos para o cargo de Operador de Escavadeira Hidráulica Profunda - Poclain, que pretendem se inscrever via 

internet/Postal SEDEX deverão enviar cópia legível autenticada em Cartório da Carteira Nacional de Habilitação, conforme a 
exigência do cargo; 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Onde se lê: 
2.9. Os candidatos que concorrerem aos cargos de Operador de Máquinas e Operador de Escavadeira Hidráulica Profunda - Poclain, 

por ocasião da inscrição, deverão entregar na mesa receptora, cópia da Carteira Nacional de Habilitação acompanhada de original para 
simples conferência ou cópia legível autenticada, para ser anexada à Ficha de Inscrição juntamente com a Taxa de Inscrição paga.  

 

Leia-se: 
2.9. Os candidatos que concorrerem ao cargo de Operador de Escavadeira Hidráulica Profunda - Poclain, por ocasião da inscrição, 

deverão entregar na mesa receptora, cópia da Carteira Nacional de Habilitação acompanhada de original para simples conferência ou 
cópia legível autenticada, para ser anexada à Ficha de Inscrição juntamente com a Taxa de Inscrição paga.  

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Onde se lê: 
6. Todos os candidatos deverão apresentar-se com trinta minutos de antecedência, em trajes apropriados para o teste, portando 

cédula de identidade, documento de inscrição e Carteira Nacional de Habilitação. 
 

Leia-se: 
6. Todos os candidatos deverão apresentar-se com trinta minutos de antecedência, em trajes apropriados para o teste, portando 

cédula de identidade, documento de inscrição e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro do prazo de validade. 
 
 

                                                                                                               Prefeitura Municipal de Araquari, 15 de dezembro de 2011. 
 
 
 

                                                                                                                              _______________________ 

                                                                                                                                João Pedro Woitexem 
                                                                                                                            Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 

 

 


