Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina
CONCURSO PÚBLICO O EDITAL N° 001/2012

INSTRUÇOES PARA ENTREGA DO MATERIAL DE CONSULTA

- PROVAS

PRÁTICAS

A Comissão do 1° Concurso Público de provas e tftulos para ingresso na carreira de Defensor
Público do Estado de Santa Catarina, terceira categoria, no uso de suas atribuições, comunica aos
candidatos as instruções relativas à entrega do material de consulta para uso nas provas práticas,
segundoo item 10 do Edital nO001/2012e na forma que segue:
1. Os candidatos aprovados e classificados para as provas práticas poderão re~lizar consulta a
súmulas, códigos, vade mecum e leis impressas, desde que não contenham qualquer comentário
doutrinário, apontamento jurisprudencial ou anotação pessoal. Será-permitida a consulta a obras
jurídicas constituídas exclusivamente de legislação não comentada. O material de consulta poderá
conter apenas partes sublinhadas ou destacadas com caneta "marca-texto";
2. Caso seja indispensável na elaboração das. provas práticas a consulta a lei estadual ou norma de
cunho administrativo (decreto, portaria, resolução etc.), o texto correspondente, 00 trecho deste,
será disponibilizado no caderno de prova - subitem 10.7 do Edital;
3. A entrega do material que o candidato pretenda utilizar nas provas práticas deverá ser realizada
pessoalmente ou por procurador devidamente constituído na sede da FEPESE, nos dias 07 e 08

de dezembro de 2012, das 09 às 14 horas;
4. Será realizada a conferência prévia do material entregue pelo candidato;
5. A conferência prévia não exime o candidato da penalidade de exclusão prevista no subitem 15.14
do Edital, caso o material utilizado na realização da prova esteja em desacordo com as regras
editalfcias;
6. O material conferido será embalado e etiquetado com a identificação do candidato;
7. O material conferido estará dispon(ve/. para os candidatos no local de aplicação das provas
práticas;
.
8. O material entregue no dia 07 de dezembro de 2012, sexta-feira, estará à disposição do candidato
tanto para a primeira quanto para a segunda prova prática;.
9. Após o término da primeira prova prática o candidato deverá deixar o material utilizado na sua
carteira, não sendo permitido o empréstimo de material entre candidatos;
10. Será permitido ao candidato ou procurador devidamente constiturdo complementar a entrega de
material para uso na segunda prova prática no dia 08 de dezembro de 2012, sábado, no mesmo
focal, exclusivamente das 9 às 14 horas. É oportuno destacar que a primeira prova prática será
realizada no dia 08 de dezembro, com o fechamento dos port6es às 8h20min e término da prova às
13h30min;
11. Durante as provas práticas será vedada a consulta a textos legais e/ou obras juridicas comentadas
ou anotadas, bem como a utilização de máquina de escrever ou computador;
12. A .simples posse, mesmo que desligado, de equipamento não permitido, ou .uso de qualquer
material, objeto ou equipamento não autorizado, no local da prova, corredores ou banheiros,
configura violação das normas editalfcias e implica a exclusão do candidato do concurso, sendo
atribuída nota zero às provas já realizadas subitem 15.14 do Edita!.
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