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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA 

 
EDITAL Nº 03/2019 - RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
O Presidente da Comissão Técnica Específica do Concurso AFRE-2018, criada pelo Ato nº 1750, de 19 de julho de 
2017, tendo em vista o Edital nº 01/2018 de Abertura de Inscrições do Concurso Público para provimento do cargo de 
Auditor-Fiscal da Receita Estadual, Nível I do quadro da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Santa Catarina, 
para as áreas de conhecimento de Auditoria e Fiscalização, Gestão Tributária e Tecnologia da Informação publicado no 
Diário Oficial Eletrônico do Estado em 03 de setembro de 2018 e retificações, resolve: 
 
1. Informar que as questões atribuídas a todos os candidatos que realizaram a prova e as alterações de gabarito, 

objeto de recursos julgados procedentes pela área responsável da Fundação Carlos Chagas, conforme disposto no 
Capítulo 10 do Edital acima mencionado, estarão disponíveis no site www.concursosfcc.com.br, a partir da 
publicação deste Edital. 

 
1.1  As respostas de todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão levadas ao conhecimento de todos 

os candidatos inscritos no Concurso, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), não 
tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua 
divulgação. 

 

2. Tornar públicas, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), a lista geral e a lista 
específica dos candidatos com deficiência após a realização das Provas Objetivas, em conformidade com o previsto 
no Capítulo 8 do Edital de Abertura nº 01/2018. 

 

3.  Informar que, a partir da data de publicação deste Edital, os candidatos poderão verificar seus resultados no site da 
Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). 

 

4.  Estabelecer que a vista da Folha de Repostas das Provas Objetivas, nos termos dos itens 10.5 e 10.6 do Edital de 
Abertura do certame, estará disponível durante o período recursal no site da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público.  

 

5.   Informar que os recursos referentes ao Resultado Preliminar das Provas Objetivas deverão ser interpostos no prazo 
de 2 (dois) dias uteis subsequentes à publicação deste Edital, exclusivamente por meio do site 
www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas, de acordo com as instruções constantes na página do 
Concurso Público.  

 
 

Florianópolis/SC, 04 de janeiro de 2019.  
Felipe Letsch  

Presidente da Comissão  
Secretaria da Fazenda de Estado de Santa Catarina 


