EDITAL Nº 002/2015 - SEGPLAN
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Retificação nº 001 do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado para a
contratação de Vigilantes Penitenciários Temporários – VPT's para a Secretaria de Estado
de Segurança Pública e Administração Penitenciária
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO/SEGPLAN, no uso de
suas atribuições legais, por intermédio da Superintendente da Escola de Governo, torna
pública a Retificação nº 001 do Edital nº 002/2015 – SEGPLAN, destinado à realização do
Processo Seletivo Simplificado para a contratação de Vigilantes Penitenciários Temporários VPT's, para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, nos
termos seguintes:
1

Onde se lê:
Cronograma – Processo Seletivo Simplificado

DATA

ATIVIDADE

LOCAL

PUBLICAÇÃO DO EDITAL.

http://www.portaldoservidor.go.g
ov.br/post/ver/173041/concursos

Prazo para impugnação do edital.

http://www.portaldoservidor.go.g
ov.br/post/ver/173041/concursos

10/07 a
31/07/2015

Período de Inscrições.

http://www.portaldoservidor.go.g
ov.br/post/ver/173041/concursos

03/08/2015

Último dia para pagamento da taxa de inscrição.

Instituições Bancárias,
Correspondentes Bancários,
Casas Lotéricas

10 a 15/07/2015

Período para solicitação de isenção de taxa de inscrição.

pss-vpt@segplan.go.gov.br

10 a 31/07/2015

Período para envio de documentação para pessoas que
desejam concorrer às vagas reservadas para pessoas com
pss-vpt@segplan.go.gov.br
deficiência, solicitação de direito ao tempo adicional e
solicitação de condições especiais.

09/07/2015
10 a 11/07/2015

20/07/2015
21 e 22/07/015

24/07/2015

Divulgação do Resultado Preliminar da Solicitação de http://www.portaldoservidor.go.g
Isenção do pagamento da taxa de inscrição.
ov.br/post/ver/173041/concursos
Prazo para interposição de recurso contra a divulgação do
pss-vpt@segplan.go.gov.br
Resultado Preliminar da Solicitação de Isenção.
Divulgação da Ata com o resultado dos recursos contra a http://www.portaldoservidor.g
divulgação da lista de isentos e publicação do Resultado o.gov.br/post/ver/173041/con
Definitivo da Solicitação de Isenção.
cursos

1.1 Leia-se:
Cronograma atualizado em 13/07/2015 – Processo Seletivo Simplificado
DATA

ATIVIDADE

LOCAL

PUBLICAÇÃO DO EDITAL.

http://www.portaldoservidor.go.
gov.br/post/ver/173041/concur
sos

Prazo para impugnação do edital.

http://www.portaldoservidor.go.
gov.br/post/ver/173041/concur
sos

10/07 a
31/07/2015

Período de Inscrições.

http://www.portaldoservidor.go.
gov.br/post/ver/173041/concur
sos

03/08/2015

Último dia para pagamento da taxa de inscrição.

Instituições Bancárias,
Correspondentes Bancários,
Casas Lotéricas

13 a 18/07/2015

Período para solicitação de isenção de taxa de inscrição.

pss-vpt@segplan.go.gov.br

10 a 31/07/2015

Período para envio de documentação para pessoas que
desejam concorrer às vagas reservadas para pessoas com
pss-vpt@segplan.go.gov.br
deficiência, solicitação de direito ao tempo adicional e
solicitação de condições especiais.

09/07/2015

13 e 14/07/2015

21/07/2015
22 e 23/07/015
27/07/2015

http://www.portaldoservidor.go.
Divulgação do Resultado Preliminar da Solicitação de
gov.br/post/ver/173041/concur
Isenção do pagamento da taxa de inscrição.
sos
Prazo para interposição de recurso contra a divulgação do
pss-vpt@segplan.go.gov.br
Resultado Preliminar da Solicitação de Isenção.
Divulgação da Ata com o resultado dos recursos contra a http://www.portaldoservidor.go.
divulgação da lista de isentos e publicação do Resultado gov.br/post/ver/173041/concur
Definitivo da Solicitação de Isenção.
sos

Goiânia, 13 de julho de 2015.

Liliane Morais Batista de Sá
Superintendente
IN 002/2015

