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O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, 
resolve RETIFICAR no Edital de Processo Seletivo nº 001/2019, publicado em 21.11.19, 
destinado à contratação, em caráter temporário, de Engenheiros e Técnicos em 
Atividades de Engenharia, na função de Técnico e Agrimensura, os itens abaixo, que 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

(...) 
7.1. O candidato posicionado dentro das 50 primeiras colocações, conforme divulgado na 
lista de pontuação, para ambos os cargos, deverá enviar a documentação 
comprobatória digitalizada exclusivamente por meio eletrônico através do e-mail 
processoseletivo@sea.sc.gov.br, até as 23h59min do dia 15 de dezembro de 2019. 
7.1.1. O candidato deverá nomear o e-mail com o seu nome em caixa alta seguido da 
colocação no concurso e cargo a que concorreu, para melhor identificação no momento 
da análise da documentação. Ex: FULANO DE TAL - 1º COLOCADO - ENGENHEIRO 
CIVIL. 
7.1.2. Por interesse da Administração Pública, poderão ser chamados a apresentar a 
documentação comprobatória os demais candidatos melhores posicionados. 
7.1.3. Os candidatos serão contatados por intermédio do e-mail informado na etapa de 
inscrição sobre possíveis orientações e/ou apresentação de documentos. 
7.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das etapas do 
processo seletivo, divulgação dos resultados e entrega da documentação dentro dos 
prazos estabelecidos. 
(...) 
 
10. DOS RECURSOS E DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADOS: 
10.1. O resultado preliminar será divulgado no site www.sea.sc.gov.br, a partir do dia 16 
de dezembro de 2019. 
10.1.1 Será assegurado ao candidato o direito a recurso quanto ao resultado preliminar do 
processo seletivo, até às 23h59min do dia 18 de dezembro de 2019. 
(...) 
10.5. O resultado final será publicado no Diário Oficial do Estado a partir do dia 20 de 
dezembro de 2019. 
 
Florianópolis, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
 
JORGE EDUARDO TASCA 
Secretário de Estado da Administração 
 
 
 


