PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2021
Edital de Abertura n.º 002/2021
CONVOCAÇÃO

A Gerência de Gestão de Pessoas convoca os candidatos aprovados no Processo
Seletivo Simplificado Edital 002/2021 para o Cargo de Técnico em Atividades
Administrativas,

lotação Unidades Prisionais de Criciúma, a comparecer na

Penitenciária Sul, situada na Rua José Marinho Teixeira, nº 5005, Bairro São
Domingos/Vila Maria, Criciúma/SC, para sua contratação, no dia 30 de junho de 2022
(quinta-feira), às 13h00min.
O contratado deverá encaminhar todos os documentos necessários para a posse por meio do
sistema de protocolo digital do governo de Santa Catarina, disponível no link
“www.sc.gov.br/servicos”.
Para isso, o contratado deverá seguir atentamente as orientações contidas no Guia de
Contratação disponível na página do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2021 - SAP.
Para recebimento dos documentos (contrato e declarações), é necessário o preenchimento do
formulário

online

de

contratação

disponível

no

link

“https://forms.gle/TqWTxSn4BqMKmBon8”.
Solicitamos que Vossa Senhoria traga consigo os documentos listados no item 14 (Anexo1),
todos originais e a Declaração prevista no item 14.4 do Edital 002/2021 (Anexo2) que deverá
ser preenchida e assinada. Cabe ressaltar que na ausência de qualquer um dos documentos
elencados não será efetivada a contratação.

IMPORTANTE: As certidões indicadas nos itens 14.1.11 e 14.1.12 deverão ser as do 1º grau.
Para os candidatos que residiram nos últimos 5(cinco) anos no Estado de Santa Catarina, os
links para obter as referidas certidões são:
-Justiça Estadual (duas Certidões Criminais: SAJ e Eproc):



https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
https://certeproc1g.tjsc.jus.br/

-Justiça Federal (selecionar 1º Grau, Criminal):


https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php
Informamos o Atestado de Saúde Ocupacional para o exercício da função, deverá

ser emitido OBRIGATORIAMENTE por médico do trabalho.

Informamos, ainda, que o contrato será firmado por 24 meses, conforme disposto no
Edital, podendo ser prorrogado caso haja autorização do órgão competente.

OBS: Caso o candidato não consiga realizar a abertura de conta corrente por meio do
aplicativo do Banco do Brasil, poderá solicitar o formulário para abertura de Conta Corrente no
Banco

do

Brasil,

encaminhando

um

e-mail

para

o

endereço

eletrônico: cadastro@sap.sc.gov.br, contendo os dados pessoais, endereço residencial, edital,
cargo, unidade.

A convocação está destinada ao preenchimento de vagas para as unidades
listadas abaixo e a escolha de vaga respeitará a ordem de classificação do candidato:


Penitenciária Sul: 05 vagas



Penitenciária Feminina de Criciúma: 01 vaga;
Atente-se na leitura e confirme o recebimento deste e-mail.

Técnico em Atividades Administrativas – Criciúma – Edital 02/2021
CLAS.
NOME
Nascimento
57
58
59
60
61
62

LILIAM GONCALVES ZAMPIRON

28/10/1973

MANUELA PATRICIO PINTO

13/05/1998

ALEXIA GODINHO PESSOA DE OLIVEIRA

02/10/1998

JADNA RODRIGUES LOPES

30/06/1988

NAYRA DE SOUSA MOISES

17/09/1999

CAROLINA DE SOUZA LOCATELLI

25/07/1990

Atenciosamente,

ALMERY ALCIDES VIEIRA
Gerente de Gestão de Pessoas

