CONVOCAÇÃO Nº 002/2022

Florianópolis-SC, 19 de julho de 2022

CONCURSO PÚBLICO IGP – EDITAL 001/2021
Convocação para Matrícula no Curso de
Formação.

O Diretor da Academia de Perícia, no uso de suas atribuições legais, atendendo às
disposições do Edital, RESOLVE:
Art. 1º Convocar para Matrícula no Curso de Formação, os nomeados pelo ATO n.
1382/2022 – publicado no Diário Oficial – SC – No 21.802 de 30.06.2022 nas páginas 14 a 15,
que tenham manifestado interesse na posse, os quais deverão preencher, assinar e encaminhar o
Formulário de Matrícula do Curso de Formação (anexo 01) ao e-mail: igpacape@gmail.com,
impreterivelmente, até a data de 27/07/2022.
Art. 2º Informar que as aulas presenciais do Curso de Formação do Cargo de Auxiliar
Médico-Legal de 2022, referente ao Edital de Concurso Público IGP/SC nº 001/2021, ocorrerão no
período compreendido entre 01/08/2022 a 30/09/2022 das 07:30h às 22:00h.
Art. 3º Convocar para comparecer, a partir do dia 01/08/2022 até a finalização das aulas
presenciais, no Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, situado na
Rua Lauro Linhares, n. 1213, bairro Trindade, Florianópolis-SC.
Art. 4º O nomeado convocado que não comparecer nas datas e horários especificados
será considerado desistente da vaga, salvo por motivo de força maior, devendo para tanto
apresentar justificativa.

Rogerio de Medeiros Tocantins
Diretor da Academia de Perícia
(assinado digitalmente)
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