ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA
DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ORIENTAÇÕES PARA POSSE
Prezado Candidato,
Por ordem do Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, a
Gerência de Gestão de Pessoas desta Pasta tem a honra de informar a Vossa Senhoria que foi
publicado através do Diário Oficial n° 21.428, o Ato ° 2192/2020 em 04/01/2021 referente a
Vossa nomeação para exercer o cargo de provimento efetivo de Policial Penal, Classe I, por ter
sido aprovado no concurso público - Edital 001/2019-SAP/SC
Desta forma, para que possamos realizar o Ato de Posse, solicitamos que Vossa
Senhoria siga as seguintes orientações:
ESCOLHA DE VAGA: conforme o item 2.2 e 2.3 do Edital 001/2019, a escolha de
vagas será feita conforme a classificação final do referido concurso público, assim, será
disponibilizado no dia 06/01/2021, a partir das 19h, até o dia 07/01/2021, às 19h, no link
https://www.sap.sc.gov.br/index.php/consultas/concurso-publico , para que o candidato
nomeado possa realizar a escolha do local de trabalho. Para acessar o sistema o candidato
nomeado deverá inserir o login (o número do CPF) e a senha (os seis primeiros dígitos do cpf +
ano de nascimento em quatro dígitos ). No formulário o candidato irá preencher todos os
campos, escolhendo a lotação por opções em ordem de preferência, ao final clicar no botão
“cadastrar”. Pronto! Nosso sistema irá publicar o mais breve possível o seu local de trabalho.
PERÍCIA MÉDICA: Após a data de nomeação, o candidato nomeado deverá realizar
todos os exames necessários para obtenção do LAUDO DE APTIDÃO FÍSICA, que estão
descritos nos itens u, v, w, x, y e z, na relação abaixo de documentos a serem providenciados, e
deverão ser encaminhados em formato digitalizados em PDF, separadamente, para o e-mail:
periciaconcurso@sap.sc.gov.br. Após análise e conclusão dos peritos médicos, o candidato
nomeado receberá o Laudo de Aptidão Física. Importante ressaltar que o Laudo é um
documento imprescindível para o Ato da Posse, sendo que o resultado deverá ser “APTO” para
ocupar o cargo de Policial Penal.
ATO DE POSSE: Após estar munido de todos os documentos necessários para posse,
listados em anexos deste e ter o resultado da perícia médica, o candidato nomeado deverá
AGENDAR
O
HORÁRIO
PARA
POSSE
através
do
link:
https://www.sap.sc.gov.br/index.php/consultas/concurso-publico, e a posse será nesta gerência,
situada no endereço Rua Fulvio Aducci, n° 1.214, loja 07, bairro Estreito, Florianópolis/SC –
CEP: 88.075-000, no horário e data previamente agendados.
Os formulários solicitados nos itens: n, o, p, q, r, s e t poderão ser encontrados no link
https://www.sap.sc.gov.br/index.php/consultas/downloads/concursos/concurso-publico-editaln-01-sap-2019-ap/formularios, e deverão ser preenchidos de forma DIGITADA.
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Cabe salientar que o candidato nomeado que não declarar imposto de renda poderá
comprovar isenção mediante declaração escrita e assinada pelo próprio interessado, conforme
previsto na Lei 7.115/83, podendo ser utilizado o modelo em anexo III.
O candidato nomeado que não possuir conta no Banco do Brasil deverá dirigir-se até a
agência mais próxima e solicitar a abertura de conta corrente, a qual o comprovante do número
deverá ser apresentado junto com os demais documentos;
No mais, aqueles que não possuem interesse em ocupar a vaga de Policial Penal, do
concurso público Edital 001/2019, deverá preencher a Declaração de desistência de vaga
(Anexo IV), reconhecer em cartório, e encaminhar a esta gerência através do e-mail
gepes@sap.sc.gov.br, para tornar sem efeito o Ato de Nomeação.
Importante destacar que somente será realizado o Ato de Posse do candidato nomeado
mediante a apresentação de todos os documentos exigidos para tal, e não serão aceitas
exceções.
A Gerência de Gestão de Pessoas da SAP está à disposição do candidato nomeado
para esclarecimento de qualquer dúvida, por meio do endereço eletrônico
duvidasconcurso@sap.sc.gov.br ou telefone (48) 3664-5871/ 3664-5875.

Almery Alcides Vieira
Gerente de Gestão de Pessoas – SAP
Matrícula: 994.850-3-02
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