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RETIFICAÇÃO 01: No item 4.5.1
de julho de 2014 e os pedidos de recurso deverão ser dirigidos a presidência da 

comissão e protocolados na secretaria até 10 de j

resultados serão publicados 
deverão ser dirigidos a presidência da comissão e protocolados na secretaria até 
15 de julho de 2014.” 
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: No item 4.5.1., onde consta “Os resultados serão publicados até 07 

de julho de 2014 e os pedidos de recurso deverão ser dirigidos a presidência da 

comissão e protocolados na secretaria até 10 de julho de 2014

resultados serão publicados até 11 de julho de 2014 e os pedidos de recurso 
deverão ser dirigidos a presidência da comissão e protocolados na secretaria até 

: No item 4.5.2., onde consta “O resultado final será publicado a 

partir de 11 de julho de 2014, leia-se: “O resultado final será publicado a partir de 16 
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Os resultados serão publicados até 07 

de julho de 2014 e os pedidos de recurso deverão ser dirigidos a presidência da 

ulho de 2014”, leia-se: ”Os 
até 11 de julho de 2014 e os pedidos de recurso 

deverão ser dirigidos a presidência da comissão e protocolados na secretaria até 

ultado final será publicado a 

O resultado final será publicado a partir de 16 

 
Florianópolis, 04 de Julho de 2014. 


