CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2022

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO da COMPANHIA CATARINENSE DE
ÁGUAS E SANEAMENTO (CASAN), destinado ao provimento de vagas do seu quadro de pessoal,
sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), torna pública, para conhecimento dos
interessados, a Convocação para a Prova de Títulos.
Recomenda-se aos candidatos a leitura atenta do Edital do Concurso Público e seus
Termos Aditivos, (link disponível abaixo).
• https://2022casan.fepese.org.br/?go=edital&mn=1151b3eab3b069d5112ccae1943307c4&edital=1

1.
De acordo com o subitem 14.2 do edital, ficam convocados, unicamente, os candidatos
aprovados na prova objetiva.
2.
Os candidatos habilitados, deverão entregar à FEPESE os documentos para participação na
Prova de Títulos no período das 19 horas do dia 10 de junho de 2022 às 16 horas do dia 15 de
junho de 2022.
3.
Não serão aceitos para pontuação quaisquer outros documentos que não os descritos nos
itens 14.4 e 14.4.1 do edital.
4.

Os documentos poderão ser entregues:
▪
Presencialmente pelo candidato ou procurador devidamente constituído na sede
da FEPESE, respeitados os horários de funcionamento.
▪
Pela internet (http://2022casan.fepese.org.br), através de upload (carregamento)
no site do Concurso Público.
▪
Via postal.

5.
Os documentos para a Prova de Títulos também poderão ser enviados pelo correio
(unicamente para o endereço da FEPESE) em envelope com a correta identificação do candidato,
cargo e número de inscrição.

Fundação de estudos e Pesquisas Socioeconônicos (FEPESE)
Concurso público – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Prova de Títulos
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima - Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC)
Caixa Postal: 5067 – CEP: 88040-970 – Trindade – Florianópolis (SC).

6.
No caso de remessa pelo correio, preferencialmente via SEDEX, os documentos deverão
ser postados com antecedência para que sejam entregues à FEPESE até as 16 horas do último
dia de inscrições.
Documentos enviados pelo correio só serão processados se forem entregues à
FEPESE, até as 16 horas do último dia previsto no Edital para a entrega presencial,
mesmo que tenham sido postados em data anterior, valendo para fins de direito de
comprovação da entrega, o carimbo ou registro postal da entrega da
correspondência.

7.
A relação dos candidatos com a nota obtida na prova de títulos será publicada no site do
Concurso Público (http://2022casan.fepese.org.br).
8.
Quanto ao resultado da prova de títulos, caberá interposição de recurso, devidamente
fundamentado, nos termos deste Edital.

Florianópolis, 06 de junho de 2022.

