
Primeiro Termo de Retificação do Edital de Concurso 
Público nº 001/2017 
Prorroga o prazo de inscrições e altera normas do Edital 
de Concurso Público destinado a prover vagas do cargo 
efetivo da categoria de Professor Univeristário do 
Quadro de Pessoal da Fundação Universidade do Estado 
de Santa Catarina e dá outras providências. 
O Reitor da Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina /UDESC, no uso de suas atribuições, comunica 
a retificação do Edital nº 001/2017 conforme o que segue: 
Acrescentar aos termos do Edital: 
1. CONDIÇÃO ESPECIAL DE PROVA 
1.1. O candidato, que necessitar de condição especial 
para realização das provas, poderá quando do 
preenchimento da inscrição, declarar a necessidade, 
devendo anexar no Formulário de Inscrição, cópia 
digitalizada de laudo médico juntamente com o 
formulário de requerimento que estará disponível no site. 
1.1.1. A data de emissão do laudo médico deve ser 
posterior ao dia 30/01/2016 (até 02 anos antes da 
publicação da retificação deste Edital). 
1.1.2. O laudo médico que comprove a deficiência do 
candidato deverá: 
a) ser original (digitalizar cópia original); 
b) ter sido expedido no prazo de, no máximo, um ano 
antes da publicação de retificação deste Edital; 
c) conter a assinatura do médico, carimbo e seu número 
de registro no Conselho Regional de Medicina; 
d) especificar o grau ou o nível da deficiência, e o código 
CID. 
1.1.2.1. Se houver necessidade de tempo adicional, a 
justificativa deverá conter parecer emitido por 
especialista da área de deficiência. 
1.1.3. A Comissão do Concurso, COVEST/UDESC, 
examinará a possibilidade operacional de atendimento à 
solicitação. 
1.1.4. Sob nenhuma hipótese será concedido o 
atendimento especial a candidatos com deficiência e 
necessidades especiais que não formalizarem a 
solicitação, nos termos previstos no item 1 e seus 
subitens. 
2. FICA RETIFICADO O ITEM 3. DAS INSCRIÇÕES 
conforme redação abaixo: 
3.1.2. CANDIDATOS PAGANTES POR MEIO DO 
DEPÓSITO IDENTIFICADO 
Início: 08/01/2018 Término: onde se lê 22/02/2018 leia-se 
01/03/2018. 
Objetivando o não prejuizo dos candidatos que já 
concluiram o processo de inscrição, estes serão 
devidamente comunicados por meio de comunicação 
eletrônica, conforme endereço informado no ato da 
inscrição do ato de retificação do Edital nº 001/2017. 
Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. 
Marcus Tomasi 
Reitor da UDESC 


