
 
 

  

Prezados candidatos, 

Informamos que estão disponíveis as retificações dos resultados finais da Prova de 
Títulos e do Concurso Público, por erro material, somente do cargo S11 - Médico 
Psiquiatra. 

Para visualizá-las acessem o menu Arquivos Disponíveis, abaixo.  
 
Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
04/08/2022, 17h16 
 

Prezados candidatos, 

Informamos que estão disponíveis os seguintes eventos:  

 respostas aos recursos e resultado final da Prova de Títulos; 

 retificação do resultado final da Prova Objetiva, por erro material, somente 
dos cargos S03 - Analista Técnico Administrativo II – Curso Superior e S09 - 
Engenheiro; e 

 resultado final do Concurso Público.  

Para visualizá-los acessem o menu Arquivos Disponíveis, abaixo. 

Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
30/06/2022, 18h00 
 

Prezados candidatos, 

Informamos que está disponível o resultado preliminar da Prova de Títulos. Para 
visualizá-lo acessem o menu Arquivos Disponíveis, abaixo. 

Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar da Prova de 
Títulos, a partir das 8h do dia 23/06/2022 até as 23h59 do dia 24/06/2022, 
considerando-se o horário do Estado de Santa Catarina. 

Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
22/06/2022, 17h25 
 

Prezados candidatos, 

Em virtude de instabilidade no site, o prazo para o envio dos títulos será prorrogado, 
logo, o candidato aprovado na Prova Objetiva deverá encaminhar o seu título, 
devidamente autenticado em cartório, até as 23h59 do dia 20/06/2022. 

O link para envio dos títulos encontra-se disponível na área do candidato. 



 

 

Cordialmente, 
Coordenação de concursos 
17/06/2022, 14h05 
 

Prezados candidatos, 

Informamos que estão disponíveis os seguintes eventos:  

 respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva; 

 atualização do gabarito definitivo, por erro material; 

 respostas aos recursos e resultado final da Prova Objetiva; e 

 convocação para a Prova de Títulos. 

Para visualizá-los acessem o menu Arquivos Disponíveis, abaixo. 

Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
15/06/2022, 17h30 
 

Prezados candidatos, 

Informamos que estão disponíveis os seguintes eventos:  

 respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva; 

 divulgação do gabarito definitivo; e 

 resultado preliminar da Prova Objetiva. 

Para visualizá-los acessem o menu Arquivos Disponíveis, abaixo. 

Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar da Prova 
Objetiva, a partir das 8h do dia 09/06/2022 até as 23h59 do dia 10/06/2022, 
considerando-se o horário do Estado de Santa Catarina. 

Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
08/06/2022, 21h36 
 

 
Prezados candidatos, 
 
Informamos que estão disponíveis o gabarito da Prova Objetiva e as respectivas 
provas. Para visualizá-los acessem o menu Arquivos Disponíveis, abaixo. 
 
O candidato poderá interpor recurso contra o gabarito preliminar oficial da Prova 
Objetiva exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará 
disponível na área do candidato a partir das 8h do dia 25/05/2022 até as 23h59 do 
dia 26/05/2022, considerando-se o horário do Estado de Santa Catarina. 
 
Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
24/05/2022, 18h05 



 

 

 

Prezados candidatos,  

Informamos que está disponível a retificação n° 3. Para visualizá-la acessem o menu 
Arquivos Disponíveis, abaixo. 

Solicitamos que acompanhem em nosso endereço eletrônico a divulgação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este Certame. 

EXCEPCIONALMENTE, no dia 21/05/2022 haverá plantão para atendimento ao 
candidato das 09h às 12h e das 13h às 17h (considerando-se o horário do Estado de 
Santa Catarina), por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190 - Rio de 
Janeiro, ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.  

Atenção aos horários da Prova Objetiva que será aplicada no dia 22/05/2022, 
considerando-se o horário do Estado de Santa Catarina. 
 
CARGOS TURNO MANHÃ  
Abertura dos portões: 7h 
Fechamento dos portões: 8h 
 
CARGOS TURNO TARDE 
Abertura dos portões: 13h50 
Fechamento dos portões: 14h50 
 
Conforme previsto no subitem 7.1.1 do Edital de Abertura, alguns candidatos foram 
alocados na cidade de Biguaçu/SC, devendo o candidato atentar-se para as 
informações de endereço e município de realização da Prova Objetiva. 
 
O candidato poderá acessar e imprimir o Comunicado Oficial de Convocação para 
Prova (COCP), com as informações da data, local e horário da Prova na área do 
candidato. 
 
Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
20/05/2022, 16h05 
 

Prezados candidatos,  

Informamos que, EXCEPCIONALMENTE, no dia 21/05/2022 haverá plantão para 
atendimento ao candidato das 09h às 12h e das 13h às 17h (considerando-se o horário 
do Estado de Santa Catarina), por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190 
- Rio de Janeiro, ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.  

Atenção aos horários da Prova Objetiva que será aplicada no dia 22/05/2022, 
considerando-se o horário do Estado de Santa Catarina. 
 
CARGOS TURNO MANHÃ  
Abertura dos portões: 7h 
Fechamento dos portões: 8h 
 



 

 

CARGOS TURNO TARDE 
Abertura dos portões: 13h50 
Fechamento dos portões: 14h50 
 
Conforme previsto no subitem 7.1.1 do Edital de Abertura, alguns candidatos foram 
alocados na cidade de Biguaçu/SC, devendo o candidato atentar-se para as 
informações de endereço e município de realização da Prova Objetiva. 
 
O candidato poderá acessar e imprimir o Comunicado Oficial de Convocação para 
Prova (COCP), com as informações da data, local e horário da Prova na área do 
candidato. 
 
Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
20/05/2022, 09h46 
 

 
Prezados candidatos, 
 
Informamos que estão disponíveis os seguintes eventos: 
 

 respostas aos recursos e resultados finais dos pedidos de atendimento especial 

e dos candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência – PCD; 

 respostas aos recursos contra o resultado preliminar das inscrições; 

 divulgação da homologação das inscrições; 

 divulgação do quantitativo de inscrito por cargo; e  

 divulgação dos locais da Prova Objetiva. 

Para visualizar as respostas aos recursos, os resultados finais e o quantitativo de 
inscritos por cargo, acima citados, acessem o menu Arquivos Disponíveis, abaixo. O 
candidato poderá acessar e imprimir o Comunicado Oficial de Convocação para Prova 
(COCP) com as informações da data, local e horário da Prova na área do candidato. 
 
Atenção aos horários da Prova Objetiva que será aplicada no dia 22/05/2022, 
considerando-se o horário do Estado de Santa Catarina. 
 
CARGOS TURNO MANHÃ  
Abertura dos portões: 7h 
Fechamento dos portões: 8h 
 
CARGOS TURNO TARDE 
Abertura dos portões: 13h50 
Fechamento dos portões: 14h50 
 
Conforme previsto no subitem 7.1.1 do Edital de Abertura, alguns candidatos foram 
alocados na cidade de Biguaçu/SC, devendo o candidato atentar-se para as 
informações de endereço e município de realização da Prova Objetiva. 
 
Cordialmente, 
Coordenação de Concurso  
18/05/2022, 13h24 
 



 

 

Prezados candidatos, 

Informamos que estão disponíveis os seguintes eventos:  

 relação preliminar dos pedidos de atendimento especial deferidos; 

 relação preliminar dos candidatos que se declararam como Pessoa com 
Deficiência – PCD; e 

 relação preliminar das inscrições. 

Para visualizá-los acessem o menu Arquivos Disponíveis, abaixo. 

Os candidatos poderão interpor recurso contra os resultados preliminares acima 
citados, a partir das 8h do dia 12/05/2022 até as 23h59 do dia 13/05/2022, 
considerando-se o horário do Estado de Santa Catarina. 

Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
11/05/2022, 12h59 
 

Prezados candidatos, 

Informamos que estão disponíveis os seguintes eventos:  

 resultado do recurso contra o indeferimento da isenção; e 

 resultado final dos pedidos de isenção.  

Para visualizá-los acessem o menu Arquivos Disponíveis, abaixo. 

O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido poderá efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição até o dia 09/05/2022 e gerar o DARE disponível no site para 
impressão até as 15h do último dia de pagamento, considerando-se o horário do 
Estado de Santa Catarina.  

Atenção! As inscrições terminam às 23h59 do dia 08/05/2022 e o pagamento do 
boleto bancário poderá ser realizado conforme informado acima. 
 
Solicitamos que acompanhem em nosso endereço eletrônico a divulgação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este Certame. 
  
Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
05/05/2022, 14h45 
 

Prezados candidatos, 

Informamos que está disponível a retificação nº 2. Para visualizá-la acessem o menu 
Arquivos Disponíveis, abaixo. 

Solicitamos que acompanhe em nosso endereço eletrônico a divulgação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este Certame.  



 

 

 
Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
28/04/2022, 19h00 
 

Prezados candidatos, 

Informamos que está disponível o resultado preliminar dos pedidos de isenção. Para 
visualizá-lo acessem o menu Arquivos Disponíveis, abaixo. 

Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de 
isenção, a partir das 8h do dia 27/04/2022 até as 23h59 do dia 28/04/2022, 
considerando-se o horário do Estado de Santa Catarina. 

Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
26/04/2022, 15h30 
 

Prezados candidatos, 

Informamos que está disponível a retificação nº 1. Para visualizá-la acessem o menu 
Arquivos Disponíveis, abaixo. 
 
Atenção!  
1. Os Bancos autorizados para receber o DARE: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, 
Santander, Caixa, Sicredi, AILOS, Banrisul, Banco Rendimento, BANCOOB e SICOOB. 
2. A lotação de todos os cargos deste Concurso Público é na cidade Florianópolis/ SC. 
 
Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
12/04/2022, 19h15 
 

Prezados candidatos, 

O Edital de abertura deste Concurso Público está disponível. Para visualizá-lo 
acessem o menu Arquivos Disponíveis, abaixo. 

As inscrições poderão ser realizadas dentro do período disposto no Cronograma 
Previsto do Edital de abertura do Certame. 

Atenção!  
1. Os Bancos autorizados para receber o DARE: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, 
Santander, Caixa, Sicredi, AILOS, Banrisul, Banco Rendimento, BANCOOB e SICOOB. 
2. A lotação de todos os cargos deste Concurso Público é na cidade Florianópolis/ SC. 
 
Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
12/04/2022, 13h45 
 



 

 

Prezados candidatos, 

O Edital de abertura deste Concurso Público está disponível. Para visualizá-lo 
acessem o menu Arquivos Disponíveis, abaixo. 

As inscrições poderão ser realizadas dentro do período disposto no Cronograma 
Previsto do Edital de abertura do Certame. 

Atenção! Os Bancos autorizados para receber o DARE: Banco do Brasil, Itaú, 
Bradesco, Santander, Caixa, Sicredi, AILOS, Banrisul, Banco Rendimento, BANCOOB e 
SICOOB. 

Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
08/04/2022, 20h00 
 


