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

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 004/SECULT/2021

 
Objeto: O presente Edital tem por objeto CONCURSO PÚBLICO de pessoas físicas e

jurídicas domiciliadas e sediadas no Município de Joinville, que tenham interesse em firmar com esta
Administração Pública Municipal para PREMIAÇÃO de TRAJETÓRIA ARTÍSTICO CULTURAL, dos
trabalhadores e trabalhadoras da cultura, artistas, artífices, mestres, grupos, coletivos, instituições artísticos
culturais e pontos de cultura, todos atuantes no território joinvilense e que tenham prestado significativa
contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural de Joinville

 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em  - 10/09/2021 16:50
 
1º Questionamento:
"estou me inscrevendo para o Edital de Prêmio por Trajetória Artístico Cultural. Porém,

ainda não possuo o número do PIS. Já entrei em contato com o Ministério do Trabalho para conseguir
esse número e retirei um documento na sede aqui de Joinville. Mas, no documento está escrito como NIT.
Vocês aceitariam o NIT também?"

Resposta:
Sim, o PIS e o NIS (também chamado de NIT) são o mesmo número, porém a

diferença está na forma como são gerados. O Número de Identificação Social (NIS) é gerado pelo
chamado Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), feito pela Caixa.

Basicamente a diferença entre NIT e PIS é que o NIT é o registro para pessoas que
nunca tiveram carteira assinada, no caso para os autônomos e o PIS é para quem está na situação
contrária. 

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Octavio Negreiros de Mello,
Coordenador (a), em 13/09/2021, 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
13/09/2021, às 13:28, 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/
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informando o código verificador 0010408996 e o código CRC AD5B46A0.
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