
 

 
 

 
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO 

PROCESSO SELETIVO PARA O COMITÊ DE AUDITORIA DO SERPRO - COAUD 
EDITAL  Nº 05, DE 21 DE JULHO DE 2020 

 

A Comissão, designada pela Decisão Diretiva GE-070/2020, torna pública a prorrogação           
da data de divulgação do resultado final do Processo de Seleção para membros do              
Comitê de Auditoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro,            
constante do item 7.1 do Edital nº 01, de 29 de maio de 2020, que passa a valer conforme                   
a seguir:  

7.0 DO CRONOGRAMA 

7.1 O processo seletivo ocorrerá conforme cronograma a seguir: 

Data Etapas/Ações 

28/07/2020 Divulgação do resultado final  

 

1. A expectativa é que os candidatos sejam escolhidos e eleitos pelo Conselho de              
Administração na reunião do dia 28 de julho de 2020 para o preenchimento das 2 (duas)                
vagas regidas pelo Edital nº 1, de 29 de maio de 2020. 

1.1. O início do mandato dos membros do COAUD selecionados no presente processo             
seletivo se dará a partir da assinatura do Termo de Posse, com previsão para Agosto               
de 2020, em data a ser informada oportunamente pelo Serpro.  

2. Os candidatos relacionados no Edital nº 03, de 07 de julho de 2020 e retificado pelo                 
Edital nº 04, de 08 de julho de 2020, que não foram convocados para a etapa de                 
entrevista, formarão lista para o preenchimento das vagas que vierem a surgir nos 6 (seis)               
meses seguintes à homologação do resultado final do processo seletivo, de modo a             
atender ao interesse e às necessidades da empresa, condicionando a convocação do            
candidato à estrita discricionariedade do Conselho de Administração. 

3. Os editais, os comunicados e as demais informações relacionados ao processo seletivo             
serão disponibilizados na página de acompanhamento do processo seletivo no Portal do            
Serpro > A empresa > Processo Seletivo COAUD. 

4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos,              
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editais e comunicados referentes a este processo seletivo disponibilizados na página de            
acompanhamento do processo seletivo no Portal do Serpro > A empresa > Processo             
Seletivo COAUD. 

 

Brasília, 21 de julho de 2020. 

 

 

RENATA PINHEIRO GONSALVES 
Coordenadora da Comissão 
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