EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 01/2020
PROGRAMA CATARINENSE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA
GESTÃO PÚBLICA – FAPESC
CHAMADA PÚBLICA PARA FORMAÇÃO DO NÚCLEO DE PROJETOS SETORIAIS
(NUPROJ) DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS DE SANTA CATARINA
(EPROJ)

Considerando a alteração do art.13 do Decreto 562/2020, aprovado pelo
Decreto n. 587/2020 que autoriza o retorno presencial da atividade laboral na
administração pública catarinense, nos seguintes termos: "os titulares dos
órgãos e os dirigentes das entidades da Administração Pública Estadual Direta,
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo ficam autorizados a retomar as
atividades presenciais de forma gradual e parcial, no limite máximo de 50%
(cinquenta por cento) do total de agentes públicos em exercício nos respectivos
órgãos ou entidades, a partir de 4 de maio de 2020”;
Considerando que diante de tais alterações, outros órgãos já estão realizando
reuniões de trabalho, obedecendo as restrições do Dec. 562/2020 tais como: 1)
evitar a aglomeração nos espaços públicos; 2) adotar o distanciamento
necessário à prevenção do contágio com a COVID-19; 3) adotar mecanismos
de flexibilização da jornada de trabalho, tais como a fixação de escalas de
revezamento por turnos alternados, a ampliação do horário do expediente
administrativo e a adoção de regime misto, presencial e remoto;
Considerando, ainda, a decisão tomada em reunião do Colegiado em
01/06/2020, relativa á retomada do projeto de contratação dos bolsistas para
formação dos NUPROJs a partir de 01 de julho de 2020

a FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA – FAPESC,
RESOLVE
RETOMAR a Etapa de Contratação dos Bolsistas aprovados no Edital de
Chamada Pública FAPESC nº 001/2020 - Programa Catarinense de

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FÁBIO ZABOT HOLTHAUSEN em 18/06/2020 às 17:02:22, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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RETOMADA ETAPA DE CONTRATAÇÃO
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Florianópolis (SC), 18 de junho de 2020.

Fábio Zabot Holthausen
Presidente da FAPESC
(assinado digitalmente)
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Ciência, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública – Formação do Núcleo
de Projetos Setoriais (NUPROJ) do Escritório de Gestão de Projetos de
Santa Catarina (EPROJ).
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