
 
 

 MUNICÍPIO DE TIMBÓ– SC 
CONCURSO PÚBLICO 

  EDITAL Nº 01/2011 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE TIMBÓ  
ERRATA 01 

 
A Comissão Central de Concurso Público nº 01/2011, designada pela portaria nº 2309 
de 18 de agosto de 2011, e considerando o que dispõe o Decreto n° 2362 de 30 de 
maio de 2011 com redação dada pelos Decretos nº 2569, de 30 de novembro de 2011 
e 2604 de 21 de dezembro de 2011, e Leis Complementares 01/93 e 137/98 torna 
pública a ERRATA 01. 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
4. INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 

4.1. Período: de  27 de dezembro de 2011 a 25 de janeiro de 2012 , pela Internet, 
através do site (www.ibam-concursos.org.br)  
(...) 
4.5.1. Os candidatos postulantes ao benefício previsto na Lei Municipal no. 2.275/2005, 
deverão apresentar comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas 
Sociais. O documento deverá ser apresentado no Departamento de Assistência Social 
situado ao lado da Prefeitura, pela Rua Sete de Setembro, 595. 
4.5.1.1. Confirmada a falta de condições econômicas para o pagamento dos valores 
de inscrição, a assistente social fornecerá documento para a inscrição sob amparo da 
Lei, citada no item anterior. 
 
 
 
LEIA-SE:  
 
4. INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 

4.1. Período: de  27 de dezembro de 2011 a 25 de janeiro de 2012 , pela Internet, 
através do site (www.ibam-concursos.org.br)  
(...) 
4.5.1. Os candidatos postulantes ao benefício previsto na Lei Municipal no. 2.275/2005, 
deverão apresentar comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas 
Sociais. O documento deverá ser apresentado no Departamento de Assistência Social 
situado ao lado da Prefeitura, pela Rua Sete de Setembro, 595. 
4.5.1.1. Confirmada a falta de condições econômicas para o pagamento dos valores 
de inscrição, a assistente social fornecerá documento para a inscrição sob amparo da 
Lei, que deverá ser entregue no protocolo da Prefeitura situada na Avenida Getúlio 
Vargas, 700, Centro, Timbó, aos cuidados da Comissão Especial do Concurso, 
exclusivamente durante o período de inscrições . 
 
Permanecem inalterados os demais itens do Edital 01/2011. 
 
 

Timbó, 19 de janeiro de 2012. 
 

Comissão Especial do Concurso Público 


