
FUNDAÇÃO LAGUNENSE DE MEIO AMBIENTE 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 002/2018 

 
Retifica o Edital n. 001/2018, que abre inscrições para o Concurso Público destinado a 
prover vagas no quadro de pessoal, define suas normas e dá outras providências. 
 
 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO LAGUNENSE DE MEIO AMBIENTE, no uso das 
atribuições legais, faz saber a quem interessar possa a retificação do Edital n. 001/2018, 
que abre as inscrições para o Concurso Público destinado a prover vagas de NÍVEL 
SUPERIOR para CONTRATAÇÃO DE PESSOAL para a Fundação Lagunense de Meio 
Ambiente, nos seguintes termos. 
 
 
1. DA RETIFICAÇÃO 
 
1.1 Retifica o item 5.1.1.2 do Edital n. 001/2018, que passa a vigorar a seguinte redação: 
 

5.1.1.2 A prova terá duração de 4h (quatro horas), com 60 (sessenta) 
questões objetivas de múltipla escolha, subdivididas em 04 (quatro) 
alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas somente 1 (uma) 
deverá ser assinalada como correta, e será composta de: 25 questões de 
conhecimentos gerais (10 de Português, 10 de Raciocínio Lógico e 05 de 
Informática e de 35 questões de conhecimentos específicos para cada 
cargo, os quais abrangem o programa das disciplinas especificado no Anexo 
I deste Edital, de acordo com o cargo escolhido pelo candidato.  

 
 
1.2 Retificada a descrição dos conteúdos para o cargo de Fiscal Ambiental, com a retirada 
e inclusão de conteúdos, previsto no Anexo I do Edital n. 001/2018, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
 

Fiscal Ambiental (15 QUESTÔES) 
Competência para fiscalização ambiental. Responsabilidades decorrentes de 
ilícito ambiental: responsabilidade administrativa, responsabilidade civil e 
penal. Lei Estadual nº 4.854/1996. Lei Federal nº 9.605/1998 Decreto 
Federal nº 6.514/2008. Lei Federal nº 5.197/1967. Decreto Estadual nº 
9.035/93, de 25/10/1993. Decreto-Lei Federal nº 221/1967. Lei n. 
14.601/2009 - Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais/TFASC. Lei n. 
14.675/2009 - Código Estadual do Meio Ambiente. Resoluções do 
Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA: n. 19/2008, n. 
98/2017, n. 99/2017 e n. 117/2017. 

 
1.3 As retificações passam a integrar o edital de convocação do concurso público. 
 
Criciúma, 11 de outubro de 2018. 
 
 
PATRICK PAULINO DE SOUZA 
Presidente da Fundação Lagunense de Meio Ambiente  
 
 

 


