EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 09/2021
Retifica o Edital de Processo Seletivo nº 03/2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições, resolve RETIFICAR, no Edital de Processo Seletivo nº 03/2021,
publicado em 01.02.2021, com retificação efetuada por intermédio do Edtial de
Processo Seletivo Simplificado nº 06/2021, destinado à contratação, em caráter
temporário, de Analistas de Informática, o Enunciado e o Anexo I, 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 01 a 26 de março de 2021, inscrições para o Processo
Seletivo Simplificado, de contratação de pessoal, por prazo
determinado, no cargo de Analista de Informática, para atuar na
Secretaria de Estado da Administração, na execução de projetos
relacionados à Transformação Digital, entre outros.

JORGE EDUARDO TASCA
Secretário de Estado da Administração

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JORGE EDUARDO TASCA em 19/03/2021 às 15:31:04, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00009086/2020 e o código JS4427UF.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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Atividade
Período de inscrição
Publicação do Resultado Preliminar
Período de Recurso contra o resultado
preliminar
Análise dos Recursos
Resultado Definitivo

Datas previstas
Das 13:00 h do dia 01/03/2021 às
23:59 hs do dia 26/03/2021 (horário
oficial de Brasília/DF)
14/04/2021
15 e16/04/2021
19 e 20/04/2021
A partir de 23/04/2021

As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de
alteração, conforme necessidade e conveniência da Secretaria de Estado da
Administração. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por
meio de edital.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JORGE EDUARDO TASCA em 19/03/2021 às 15:31:04, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00009086/2020 e o código JS4427UF.

ANEXO I
CRONOGRAMA PREVISTO

96

