
 

 

   
   
 ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2020 
 
Altera o Edital de Processo Seletivo nº 001/2020 
 
O SECRETÁRIO DE  ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto 
no Decreto n. 509, de 17 de março de 2020,que dispõe sobre a  adoção  progressiva de medidas de prevenção 
e combate ao contágio pelo coronavírus (COVID-19)  nos órgãos e nas entidades da Administração Pública 
Estadual Direta  e Indireta  e estabelece outras providências, e considerando a  Instrução Normativa nº 4, de 17 
de março de 2020, que estabelece procedimentos  administrativos para a operacionalização do trabalho 
remoto, de que trata o Decreto  n. 509, de 2020, e adota outras providências, resolve ALTERAR os itens 
abaixo no Edital de Processo Seletivo nº 001/2020, publicado em 02.03.2020, destinado à contratação de 
pessoal, por prazo determinado, para atuar na Secretaria de Estado  da  Administração, realizando exames 
médicos periciais de acordo com o Decreto nº 3.338 de 23/06/10, que passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
O SECRETÁRIO DE  ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições e com base no art. 2º, da 
Lei Complementar  nº  260, de 22 de janeiro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 1.545 de 16 de março de 
2004, torna público que estão abertas no período de 02 de março de 2020 a 06 de abril de 2020, inscrições 
para o Processo Seletivo Simplificado, de contratação de pessoal, por prazo determinado, para atuar na 
Secretaria de Estado da Administração, realizando exames médicos  periciais de acordo com o Decreto nº 
3.338 de 23/06/10. 
 
(...) 
 
3. DA INSCRIÇÃO 
3.1. As inscrições ocorrerão no período de 02 de março de 2020 até às 23h59min do dia 06 de abril de 2020 e 
não será cobrada taxa de inscrição. 
 
3.2.Os candidatos deverão acessar o link do processo seletivo no site www.sea.sc.gov.br, no período de 02 de 
março de 2020 até  às 23h59min do dia 06 de  abril de 2020, preencher a ficha de inscrição, clicar em enviar. 
 
(...) 
 
3.7.1.O prazo para envio da documentação comprobatória será o mesmo previsto para as inscrições, ou seja, 
até as 23h59min do dia 06 de abril de 2020. 
 
(...) 
 
8.4.O resultado preliminar será divulgado no site www.sea.sc.gov.br a partir do dia 16 de abril de 2020. 
 
(...) 
 
9. DOS RECURSOS E DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 
 
9.1. Será assegurado ao candidato o direito a recurso quanto ao resultado preliminar do processo seletivo, até 
às 23h59min do dia 20 de abril de 2020. 
 
(...) 
 
9.5.O resultado final será publicado no Diário Oficial do Estado a partir do dia 24 de abril de 2020. 
 
 
JORGE EDUARDO TASCA 
Secretário de Estado da Administração 


