SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019 - IEE
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
EDITAL 085/2020
HOMOLOGAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 001/2019 – IEE
A SED/SC, representada pelo seu Secretário, o Senhor Natalino Uggioni, TORNA PÚBLICO o presente edital
para divulgar o que segue:
1. RESULTADO DOS RECURSOS DA AVALIAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (PcD): Tendo em vista que
não foram interpostos recursos, ratifica-se o Resultado da Avaliação da Equipe Multiprofissional (PcD),
anteriormente divulgado.
2. RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA TÍTULOS: Após a análise do(s) recurso(s) interposto(s), divulga-se o
Resultado definitivo da Prova de Títulos, conforme Anexo deste edital.
3. A consulta ao(s) parecer(es) exarado(s) pela Banca da Objetiva Concursos, nos termos do Edital de Abertura das
Inscrições, poderá ser realizada, pelos candidatos em geral, na SED/SC, e, pelo recorrente, diretamente na sua área
do candidato, no site www.objetivas.com.br.
4. Decorridas todas as etapas do certame, processados todos os resultados nos termos do Edital de Abertura das
Inscrições, DIVULGA-SE a Classificação Final do Processo Seletivo Público 001/2019, conforme o Anexo deste
edital, e, em decorrência, a HOMOLOGAÇÃO FINAL do referido certame.
5. Esse edital e seu anexo encontram-se publicados nos sites www.sed.sc.gov.br e www.objetivas.com.br.
6. Toda e qualquer publicidade oficial, a partir deste momento, dar-se-á exclusivamente através do site
www.sed.sc.gov.br, sendo única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste
certame, até que expire o seu prazo de validade, nos meios acima dispostos, assim como manter atualizados os seus
dados junto à Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina - SED, através de correspondência com aviso
de recebimento ou pessoalmente, sob o risco de perder o prazo para contratação.
Estado de Santa Catarina, 15 de janeiro de 2020.

NATALINO UGGIONI,
Secretário de Estado da Educação/SC.

Registre-se e publique-se.
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