
 

CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA 
 

TERMO ADITIVO Nº 01 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2008 
 

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CIGA, 

no uso de suas atribuições, considerando a declaração de emergência em diversas cidades do 

Estado de Santa Catarina, inclusive na cidade de Florianópolis/SC, conforme Decreto Estadual nº 

1.897/2008, bem como a declaração da situação de calamidade pública em alguns municípios 

catarinenses, conforme Decreto Estadual nº 1.910/2008, prorroga o período de inscrição para o 

Concurso Público do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal, e altera a data de 

realização da prova, conforme disposto a seguir: 

 

1. ÍTENS ALTERADOS 
Os itens do Edital do Concurso Público nº 001/2008 passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 

4.2. A inscrição será efetuada via Internet, mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição 

publicado no site www.ciga.sc.gov.br, no período compreendido entre os dias 17 de novembro de 2008 

a  9 de janeiro de 2009, e pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais). 

 

4.2. […] 
d) imprimir o Boleto Bancário referente à taxa de inscrição, e efetuar o pagamento em agência, posto de 

atendimento bancário ou “home banking”, preferencialmente no Banco do Brasil S.A., até a data de 

vencimento, dia 9 de janeiro de 2009. 

 

4.8. O CIGA publicará em seu respectivo site, até as 18 horas do dia 16 de janeiro de 2009, a relação 

das inscrições deferidas e das indeferidas.  

 

5. DAS PROVAS 

 

5.4. A prova escrita será realizada no dia 24 de janeiro de 2009, no município de Florianópolis. 

 

5.4.1. O CIGA publicará até as 18 horas do dia 20 de janeiro de 2009, no site www.ciga.sc.gov.br, o 

endereço completo e horário de início da prova escrita. 

 

5.6. A relação contendo os candidatos classificados, em ordem de pontuação, será publicada no mesmo 

endereço, até as 18 horas do dia 2 de fevereiro de 2009. 
 

Florianópolis, 04 de dezembro de 2008. 

 

Dávio Leu 
Prefeito de Massaranduba 
Presidente do CIGA 


