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TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N°
159/2015
PRÊMIO CATARINENSE DE CINEMA – EDIÇÃO 2014/2015
O Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Turismo, Cultura e
Esporte e a Fundação Catarinense de Cultura, torna público a retificação do Edital nº 159/2015,
em seus itens 1.5. e 10.3. do Edital e Parágrafo Terceiro do Anexo III - Minuta do Contrato
celebrado com a FCC, conforme segue:
Item 5.1 do Edital
Onde se lê: O prazo de inscrições será de 19 de janeiro de 2016 a 07 de março de 2016.
Leia-se: O prazo de inscrições será de 19 de janeiro de 2016 a 21 de março de 2016.
Item 10.3 do Edital
Onde se lê: O exame da admissibilidade das inscrições será realizado em ato público, no dia
29 de março de 2016, no CIC, a partir das 14 horas, com possibilidade de ser retomado nos
dias subsequentes, caso os trabalhos não se concluam naquele dia.
Leia-se: O exame da admissibilidade das inscrições será realizado em ato público, no dia 12
de abril de 2016, no CIC, a partir das 14 horas, com possibilidade de ser retomado nos dias
subsequentes, caso os trabalhos não se concluam naquele dia.
Parágrafo Terceiro do Anexo III
Onde se lê: Todo o pessoal envolvido com as etapas de pré-produção, produção e pósprodução da execução deste instrumento será contratado pelo(a) CONTRATADO(A), na forma
da legislação vigente e conforme estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato
dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e Audiovisual de Santa Catarina
(SINTRACINE).
Leia-se: Todo o pessoal envolvido com as etapas de pré-produção, produção e pós-produção,
da execução deste instrumento e pertencentes às categorias 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3, nominados no
item 13.13 do Edital, será contratado pelo(a) CONTRATADO(A), na forma da legislação
vigente e conforme estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos
Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e Audiovisual de Santa Catarina (SINTRACINE).
Florianópolis, 25 de fevereiro de 2016

Maria Teresinha Debatin
Presidente da FCC

1

