
 
 

Perguntas Frequentes sobre Concursos 

 

 

1- Quando serei convocado para assinar o contrato? 

Quando houver necessidade de candidatos para assumir determinado 

Cargo/vaga, o Órgão responsável pelo PSS solicita à SEAD que realize a 

convocação. 

 

2- Como serei convocado?  

A SEAD se encarregará de enviar correspondência via e-mail ou, quando 

necessário, via telegrama. Por isso é muito importante que o candidato 

mantenha atualizados seus dados cadastrais junto ao setor de concurso. 

 

3- Qual prazo de duração do meu contrato? 

Os contratos temporários têm duração inicial de 12 meses, podendo ser 

renovado pelo mesmo período, entretanto, o Órgão contratante precisa solicitar 

à SEAD, a renovação deste contrato, após completado 11 meses, fique atento. 

 

4- O que fazer para renovar o contrato? 

Após o Órgão responsável pelo PSS informar a SEAD da necessidade de 

renovar o contrato, a SEAD se encarregará de fazer a convocação, solicitando 

o comparecimento no setor de concursos, trazendo as 5 (cinco) certidões 

negativas, atualizadas, que foram exigidas logo no início de sua convocação. 

 

5- Quais são as certidões negativas? 

Certidão de Antecedentes Criminais; (Residentes em Sergipe retirar pelo site 
www.ssp.se.gov.br); 
Certidões de Crimes e Quitação da Justiça Eleitoral; (Residentes em Sergipe  
www.tse.jus.br); 
Certidão Negativa PENAL Estadual (Residentes em Sergipe  www.tjse.jus.br); 
Certidão Negativa CRIMINAL Federal (www.jfse.jus.br); 
 
 
6- Na condição de contratado, tenho direito às férias? 

http://www.tjse.jus.br/
http://www.jfse.jus.br/


 
 

Sim, não só as férias, mas, a todos os direitos que o servidor efetivo tem, 

férias, décimo terceiro, carga horária estabelecida no edital do processo 

seletivo etc. 

 

7- Fiz um processo seletivo para uma determinada lotação, posso mudar 

para outro local? 

Caso já tenha sido convocado, não pode. Se ainda não foi convocado poderá 

mudar caso seja selecionado através do Edital de Convite. 

 

8- E o que é Edital de Convite? 

O Edital de Convite acontece quando não há nenhum candidato para convocar 

para uma determinada vaga/local, dessa forma, todos os demais candidatos 

serão convocados, para comparecer na SEAD, durante o período de 5 dias 

úteis, ficam com as vagas ofertadas, os candidatos tiverem as melhores 

pontuações e que comparecerem no período mencionado. 

 

 

 


