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EDITAL nº. 001/2020 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CREDENCIAMENTO 

PARA CONTRATAÇÃO DE FUNÇÕES TEMPORÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DO 

COVID-19 

COMUNICADO 

 

 A Secretaria Municipal de Administração, no exercício regular de suas atribuições legais, 

reconhece ter ocorrida falha no sistema de credenciamento eletrônico entre os dias 12 e 13 de maio 

de 2020, o que veio a impedir que interessados encaminhassem seus documentos através da inscrição 

eletrônica na Página Oficial, uma vez que a aba para up load da documentação não fora colocada no 

ar para o envio dos arquivos. 

 Com a finalidade de sanear esta falha sem causar prejuízo aos inscritos nesta data, o que se 

baseia no Art. 55 da LF 9784/1999 e no Verbete 473 da Súmula do STF, tornamos pública a 

possibilidade de envio da documentação que ateste qualificação profissional e experiência – Item 5.1 

do Edital – para a relação dos inscritos nas referidas datas (conforme quadro abaixo), o que deverá 

ser realizado através do e-mail analisecurricular.sj@gmail.com em 24h (vinte e quatro horas) 

 Este direito de complementação da documentação não é extensivo aos demais candidatos uma 

vez que apenas os relacionados abaixo tiveram prejuízos pela falha administrativa ora reconhecida, 

sendo garantida aos mesmos apenas o envio, o que não assegurará direito objetivo à nomeação ou à 

aprovação automática da documentação, a qual será analisada de acordo com os critérios do Edital. 

 Considerando que a classificação final baseia-se no momento da inscrição, será mantida a 

hora e a data da inscrição, e não do envio dos documentos autorizado por este ato. 
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Silva Jardim, 03 de junho de 2020. 
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