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RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SECULT.GAB/SECULT.UCP

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/SECULT/2021

 
Objeto: O presente Edital tem por objeto a seleção EM FORMATO DE PRÊMIO, para

pessoas físicas e jurídicas domiciliadas e sediadas no Município de Joinville, que tenham interesse em
firmar com esta Administração Pública Municipal Termo de Compromisso Cultural para realização de
FESTIVAIS E EVENTOS presenciais ou que possam ser transmitidos pela internet ou disponibilizados
por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

1.1.1 Também podem ser contempladas as Festas Populares tradicionais neste edital.
 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em  -  25/08/2021 16:06
 
1º Questionamento:
"Olá, boa tarde, na reunião foi comentado sobre criar a assinatura digital, já para

futuros projetos aprovados. qual é o link para o procedimento?"
Resposta:
O link abaixo orienta sobre como assinar documento eletrônico SEI como usuário

externo, ato que um usuário externo realiza de assinar, eletronicamente, documento no âmbito do Sistema
Eletrônico de Informações (SEI), instituído por meio do Decreto nº 21.863/2014 como sistema único e
oficial de processo administrativo do Município de Joinville (SC).

https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/assinar-documento-eletronico-sei-como-usuario-
externo/

 
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Octavio Negreiros de Mello,
Coordenador (a), em 26/08/2021, às 07:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Cassio Fernando Correia, Gerente, em
26/08/2021, às 13:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0010254165 e o código CRC 83B34004.
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