
 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 
EDITAL Nº 004/ 2010/FCEE - RETIFICAÇÃO 

                             (ALTERA o Edital nº 003/2010/FCEE) 
 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL - FCEE, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo 3º da Lei nº 456, de 11 de agosto de 2009, com referência ao Edital nº 
003/2010/FCEE, de 01 de outubro de 2010, do processo seletivo para admissão de 
professores em caráter temporário, para atuação na educação especial da Fundação 
Catarinense de Educação Especial – FCEE e nas instituições conveniadas (APAEs e 
Congêneres) para o ano letivo de 2011. 

RESOLVE:  
Retificar o Edital nº 003/2010/FCEE nos itens: 
 
9.12.2 – onde se lê  - c)  22.13  leia-se 23.13 
                                   d) 22.14   leia-se 23.14 
                                   e) 22.15   leia-se 23.15 
 
9.12.3 - onde se lê  - c)  22.13  leia-se 23.13 
                                  d) 22.14   leia-se 23.14 
                                  e) 22.15   leia-se 23.15 
 
11.3 - onde se lê  - c)  22.13 , 22.14, 22.15  leia-se 23.13, 23.14, 23.15 
 
 
                                         REDAÇÃO  CORRIGIDA 
 
9.12.2.       PARA CANDIDATOS PARTICIPANTES DO PROCESSO SELETIVO  
                  ANO 2009 

a. ......... 
b. ......... 
c. fotocópia do documento de comprovação do nível de escolaridade 

conforme disposto no item 23.13 deste Edital; 
d. fotocópia do documento de comprovação dos cursos de 

aperfeiçoamento e atualização conforme disposto no item 23.14 deste 
Edital; 

e. fotocópia do documento de comprovação do tempo de serviço 
conforme disposto no item 23.15 deste Edital; 

f. ......... 
 
9.12.3       PARA NOVOS CANDIDATOS 

a. ............ 
b. ............ 
c. fotocópia do documento de comprovação do nível de escolaridade 

conforme disposto no item 23.13 deste Edital; 



d. fotocópia do documento de comprovação dos cursos de aperfeiçoamento 
e atualização conforme disposto no item 23.14 deste Edital; 

e. fotocópia do documento de comprovação do tempo de serviço 
conforme disposto no item 23.15 deste Edital. 

f. ...............   
g. ............... 

 
11.3. Para pontuação na Prova de Títulos e Tempo de Serviço a validação ocorrerá 

com a comprovação dos documentos previstos nos itens 23.13, 23.14 e 23.15 
deste Edital, dentro do prazo previsto para a entrega e/ou envio da 
documentação. 

 
São José, 06 de outubro de 2010. 
 

LUIZ ALBERTO SILVA 
PRESIDENTE DA FCEE 

 
 


