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Secretaria de Estado da Administração
<#ABC#183753#4#218033>

Edital
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO 
CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 3/2020 - ASP-DGAP, DE 09  DE 
JUNHO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO 
DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições que lhe confere 
a Lei Estadual no 20.491/2019, considerando a autorização gover-
namental constante no Processo nº 201800005012924, e tendo 
em vista o que consta no art. 37, inc. II, da Constituição Federal de 
1988 e na Lei Estadual no 19.587/2017, torna pública retificação do 
cronograma constante no ANEXO VI do Edital Normativo nº 1/2019 
- ASPDGAP, de 24 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial/GO 
em 24 de julho de 2019. 1. No quadro do Anexo VI, onde se lê:

 ITEM ATIVIDADE PERÍODO
7 Divulgação do resultado final 

do concurso público.
Dia 12/6/2020

8 Homologação do resultado 
final do concurso público.

Dia 16/6/2020

Leia-se:

ITEM ATIVIDADE PERÍODO
7 Divulgação do resultado final 

do concurso público.
Dia 16/6/2020

8 Homologação do resultado 
final do concurso público.

Dia 22/6/2020 

  Gabinete do Secretário de Estado da Administração, aos 09 dias do 
mês de junho de 2020.
Bruno Magalhães D’Abadia
Secretário de Estado da Administração

<#ABC#183753#4#218033/>

Protocolo 183753
<#ABC#183787#4#218071>

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
RESULTADO DEFINITIVO DA ETAPA DE PROVA DISCURSIVA
E CONVOCAÇÃO PARA AS ETAPAS DOS CANDIDATOS SUB 
JUDICE
AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições 
legais, informa que o resultado definitivo da etapa de prova 
discursiva e convocação para as demais fases dos candidatos sub 
judices do concurso público para o provimento de vagas no 
cargo de Agente de Segurança Prisional para a Diretoria-Ge-
ral da Administração Penitenciária (DGAP), estão publicados 
no endereço eletrônico oficial do Concurso http://www.iades.com.
br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=9187f57c, assim como no 
endereço eletrônico da Escola de Governo http://www.escoladego-
verno.go.gov.br/component/content/article/32-capacita%C3%A7%-
C3%A3o/371-edital-001-2019-concurso-agente-de-seguran%-
C3%A7a-prisional.html?Itemid=101.
Gabinete do Secretário de Estado da Administração, aos 09 dias do 
mês de junho de 2020.
Bruno Magalhães D’Abadia
Secretário de Estado da Administração

<#ABC#183787#4#218071/>

Protocolo 183787
<#ABC#183760#4#218040>

NOTIFICAÇÃO Nº 541 / 2020 CCONV- 11425

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Processo: 200900005001111
Interessado: Município de Santo Antônio do Descoberto-GO/ David 
Leite da Silva
Assunto: Prestação de Contas de Convênio
O Secretário de Estado da Administração do Estado de Goiás, no 
uso de suas atribuições legais, considerando que se trata de caso 
de interessado(s) com domicílio(s) indefinido(s) ou desconheci-
do(s), ou em que não foi possível a entrega dos documentos e a 
notificação oficial, pessoalmente, através do Correio ou por outros 
meios de transmissão previstos na legislação, NOTIFICA o (a) Sr. 
David Leite da Silva, inscrito (a) no CPF/ME sob o n.º 523.701.601-

44, ex-prefeito (a) do Município de Santo Antônio do Descoberto-
-GO, com a finalidade de solicitar a apresentação dos documentos 
pertinentes a prestação de contas do convênio n.º 105/2009, 
constante do processo acima especificado, nos termos do artigo 
25, § 2º, da Constituição do Estado de Goiás. Destarte, solicitamos 
o encaminhamento, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias 
úteis, contados a partir da publicação desta notificação no Diário 
Oficial do Estado de Goiás, da documentação para a prestação de 
contas relativa ao instrumento acima referido, de forma a permitir a 
comprovação da fiel execução do aludido objeto, além da análise 
da correta aplicação dos recursos financeiros repassados pelo 
Estado de Goiás. Visando dirimir quaisquer dúvidas e/ou receber 
informações adicionais quanto ao assunto, o(a) notificado(a) deverá 
se dirigir à Rua 23, nº 63, Sala 14, Setor Central, Goiânia-GO, CEP 
74.015-120, endereço eletrônico convenio.administracao@goias.
gov.br, ou ainda, buscar informações pelo telefone (62) 3201-2185. 
Informamos que o processo de prestação de contas continuará até 
os seus termos finais, independentemente do comparecimento de 
Vossa Senhoria.
Publique-se.
Gabinete do Secretário de Estado da Administração, aos 09 dias do 
mês de junho de 2020.
Bruno Magalhães D’Abadia
Secretário de Estado da Administração

<#ABC#183760#4#218040/>

Protocolo 183760
<#ABC#183789#4#218073>

NOTIFICAÇÃO Nº 548 / 2020 CCONV- 11425

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Processo: 20090005001734
Interessado: Município de Santo Antônio do Descoberto-GO/ David 
Leite da Silva
Assunto: Prestação de Contas de Convênio
O Secretário de Estado da Administração do Estado de Goiás, no 
uso de suas atribuições legais, considerando que se trata de caso 
de interessado(s) com domicílio(s) indefinido(s) ou desconheci-
do(s), ou em que não foi possível a entrega dos documentos e a 
notificação oficial, pessoalmente, através do Correio ou por outros 
meios de transmissão previstos na legislação, NOTIFICA o (a) Sr. 
David Leite da Silva, inscrito (a) no CPF/ME sob o n.º 523.701.601-
77, ex-prefeito (a) do Município de Santo Antônio do Descoberto-
-GO, com a finalidade de solicitar a apresentação dos documentos 
pertinentes a prestação de contas do convênio n.º 280/2009, 
constante do processo acima especificado, nos termos do artigo 
25, § 2º, da Constituição do Estado de Goiás. Destarte, solicitamos 
o encaminhamento, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias 
úteis, contados a partir da publicação desta notificação no Diário 
Oficial do Estado de Goiás, da documentação para a prestação de 
contas relativa ao instrumento acima referido, de forma a permitir a 
comprovação da fiel execução do aludido objeto, além da análise 
da correta aplicação dos recursos financeiros repassados pelo 
Estado de Goiás. Visando dirimir quaisquer dúvidas e/ou receber 
informações adicionais quanto ao assunto, o(a) notificado(a) deverá 
se dirigir à Rua 23, nº 63, Sala 14, Setor Central, Goiânia-GO, CEP 
74.015-120, endereço eletrônico convenio.administracao@goias.
gov.br, ou ainda, buscar informações pelo telefone (62) 3201-2185. 
Informamos que o processo de prestação de contas continuará até 
os seus termos finais, independentemente do comparecimento de 
Vossa Senhoria.
Publique-se.
Gabinete do Secretário de Estado da Administração, aos 09 dias do 
mês de junho de 2020.
Bruno Magalhães D’Abadia
Secretário de Estado da Administração

<#ABC#183789#4#218073/>

Protocolo 183789
<#ABC#183790#4#218074>

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2020
Processo: 202000005001696
Contratante: Estado de Goiás, com a interveniência da Secretaria 
de Estado da Administração - SEAD
Contratada: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de seguro contra acidentes em favor de estudantes/ 
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