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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2021 

Edital n.º 05/2021 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA, no uso de suas atribuições 

e com base no art. 2º da Lei Complementar nº 260 de 22 de janeiro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 1.545 

de 16 de março de 2004, resolve,  

 

TORNAR PÚBLICO 

 

Art. 1º - A prorrogação das inscrições do Processo Seletivo Simplificado Nº 02/2021 da Secretaria de Estado da 

Administração Prisional e Socioeducativa, pelo período de 17 de agosto de 2020 a 23 de agosto de 2021, sendo o 

dia 23 de agosto de 2021 o último dia para pagamento da taxa de inscrição.   

 

Art. 2º - O candidato que efetuou sua inscrição, porém não efetuou o pagamento até a data de 17 de agosto de 

2021, poderá gerar novo boleto com vencimento atualizado para o dia 23 de agosto de 2021.  

 

Art. 3º - O Anexo III – Cronograma do Edital de Abertura passa a vigorar com as seguintes datas:  

ANEXO III – CRONOGRAMA 

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 27/07/2021 

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição 28/07/2021 a 04/08/2021 

Publicação preliminar dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 06/08/2021 

Prazo para recurso quanto ao edital dos isentos 09 e 10/08/2021 

Publicação definitiva dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 12/08/2021 

Período de Inscrição 28/07/2021 a 23/08/2021 

Último dia para pagamento do boleto bancário 23/08/2021 

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para 

realização das provas objetivas 
27/08/2021 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições 30 e 31/08/2021 

Publicação definitiva do edital de homologação das inscrições – pós recursos 02/09/2021 

Data Provável da Prova Escrita Objetiva  05/09/2021 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site www.ippec.org.br 05/09/2021 às 21 horas 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita 06 e 08/09/2021 

Publicação do resultado da prova escrita  10/09/2021 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado da prova escrita 13 e 14/09/2021 

Publicação do resultado final da prova escrita  15/09/2021 

Prazo para envio do QIS (apenas os candidatos classificados devem enviar)  15/09/2021 a 17/09/2021 

Publicação da classificação final após envio do QIS  20/09/2021 

Recebimento de recurso contra a publicação da classificação final após envio do 

QIS  
21 e 22/09/2021 

Homologação do resultado final 23/09/2021 

 

Art. 4º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Florianópolis-SC, 17 de agosto de 2021. 

 

Leandro Antônio Soares Lima 

Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa 

 

Luciano Pereira de Souza 

Presidente da Comissão Permanente Organizadora de Processos Seletivos 

da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa 


