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EDITAL 02/2021/SEPLAN – Retificação e Prorrogação 

Seleção de Estudantes de Pós-Graduação Lato ou Stricto Sensu para estágio não obrigatório 

junto à SEPLAN 

O Secretário da Secretaria de Planejamento e Orçamento da Universidade Federal de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições e em consonância com a Lei nº 11.788/2011, Instrução 

Normativa nº 213, de 17 de dezembro de 2019, do Ministério da Economia e a Resolução 

Normativa nº 1/2019/CPG da UFSC, torna pública a retificação do Edital 01/2021/SEPLAN de 

seleção de estudantes de pós-graduação lato e stricto sensu para estágio não obrigatório junto à 

Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLAN) da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), conforme especificado a seguir: 

 

No item 5.1, onde se lê: 

5.1 “Para a inscrição no processo seletivo é necessário o envio dos documentos digitalizados 

para o e-mail gt.lgpd@contado.ufsc.br na sequência descrita abaixo:” 

Leia-se: 

5.1 “Para a inscrição no processo seletivo é necessário o envio dos documentos digitalizados 

para o e-mail gt.lgpd@contato.ufsc.br na sequência descrita abaixo:” 

 

No item 8.1, onde se lê: 

8.1 “O estudante deverá enviar o seu recurso substanciado para o e-mail 

gt.lgpd@contado.ufsc.br  com o assunto “Recurso – Edital 01-2021-SEPLAN”.” 

Leia-se: 

8.1 “O estudante deverá enviar o seu recurso substanciado para o e-mail 

gt.lgpd@contato.ufsc.br com o assunto “Recurso – Edital 01-2021-SEPLAN”.” 
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No item 9, onde se lê: 

9. CRONOGRAMA 

Atividade Datas Local 

Período para inscrição 12.05 a 20.05.2021 gt.lgpd@contado.ufsc.br 

Homologação das inscrições 21.05.2021 https://lgpd.paginas.ufsc.br/ 

Realização das entrevistas 24 e 25.05.2021 Comissão, via Google Meet 

conforme item 6.6 

Divulgação do resultado provisório 26.05.2021 https://lgpd.paginas.ufsc.br/ 

Interposição de recursos Até 27.05.2021 gt.lgpd@contado.ufsc.br 

Divulgação do resultado final 28.05.2021 https://lgpd.paginas.ufsc.br/ 

Previsão de início das atividades 01.06.2021 GT de adequação de LGPD da UFSC 

 

Leia-se: 

9. CRONOGRAMA 

Atividade Datas Local 

Período para inscrição 12.05 a 27.05.2021 gt.lgpd@contato.ufsc.br 

Homologação das inscrições 28.05.2021 https://lgpd.paginas.ufsc.br/ 

Realização das entrevistas A partir de 

31.05.2021 

Comissão, via Google Meet 

conforme item 6.6 

Divulgação do resultado provisório 03.06.2021 https://lgpd.paginas.ufsc.br/ 

Interposição de recursos Até 04.06.2021 gt.lgpd@contato.ufsc.br 

Divulgação do resultado final 09.06.2021 https://lgpd.paginas.ufsc.br/ 

Previsão de início das atividades 14.06.2021 GT de adequação da LGPD no 

âmbito da UFSC 

 

Assim, em razão as retificações, torna-se público ainda a prorrogação do período das inscrições 

e alteração do cronograma da seleção. 
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No item 10.6, onde se lê: 

10.6 “Em caso de dúvidas, encaminhar e-mail para o endereço eletrônico 

gt.lgpd@contado.ufsc.br .” 

Leia-se: 

10.6 “Em caso de dúvidas, encaminhar e-mail para o endereço eletrônico 

gt.lgpd@contato.ufsc.br .” 

 

 

Florianópolis, 20 de Maio de 2021. 

 

 

FERNANDO RICHARTZ 
Secretário de Planejamento e Orçamento 
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