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No edital de convocação publicado no dia 01/10/2020 
 
Onde se LÊ: 
 
 

Por não haver candidatos habilitados em número suficiente para preencher o total de vagas 
disponíveis nas regiões de Extremo Oeste, Foz do Itajaí, Planalto Serrano e Meio Oeste, ficam os 
candidatos habilitados não convocados por meio desse instrumento convidados a manifestar o 
interesse em atuar em uma dessas regiões. Essa manifestação deverá ocorrer até o dia 02/10 as 12 
horas, enviando um e-mail para concepção@concepção.com.br. O conteúdo do e-mail deve conter 
o código da inscrição do candidato classificado no processo seletivo e a ordem de preferência entre 
as quatro regiões ainda com vagas disponíveis, colocando em primeiro lugar a região de maior 
interesse e em último lugar a região de menor interesse. O critério de convocação para ocupar cada 
vaga disponível se dará pela ordem de pontuação no processo seletivo, conforme descrito no edital.  
 

O quadro final com os nomes dos candidatos que preencherão as 150 vagas para a capacitação 
previstas no edital será publicado no dia 02/10 até as 18 horas. 
 

 
LEIA-SE: 
 
Por não haver candidatos habilitados em número suficiente para preencher o total de vagas 
disponíveis nas regiões de Extremo Oeste, Foz do Itajaí, Planalto Serrano e Meio Oeste, ficam os 
candidatos habilitados não convocados por meio desse instrumento convidados a manifestar o 
interesse em atuar em uma dessas regiões. Essa manifestação deverá ocorrer até o dia 02/10 as 12 

horas, enviando um e-mail para concepcao@concepcaoconcursos.com.br. O conteúdo do e-

mail deve conter o código da inscrição do candidato classificado no processo seletivo e a ordem de 
preferência entre as quatro regiões ainda com vagas disponíveis, colocando em primeiro lugar a 
região de maior interesse e em último lugar a região de menor interesse. O critério de convocação 
para ocupar cada vaga disponível se dará pela ordem de pontuação no processo seletivo, conforme 
descrito no edital.  
 

O quadro final com os nomes dos candidatos que preencherão as 150 vagas para a capacitação 
previstas no edital será publicado no dia 02/10 até as 18 horas. 
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