
 
ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

  

  

Memorando Circular nº: 1/2019 - SGPF- 05502 

Goiânia, 21 de março de 2019. 

Da (o):  SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E 

FINANÇAS 

Para: Todas Unidades Básicas, Complementares e equivalentes desta Pasta, 

localizadas no Complexo Fazendário 

  

  

Assunto: Comunicação - Sistema de Controle de Acesso 

Prezados (as)  Senhores (as), 

  

Em razão da implementação do Sistema de Controle de 

Acesso de Pessoas às dependências do Complexo Fazendário desta 

Secretaria, convocamos todos servidores efetivos estatutários, empregados 

públicos, comissionados e estagiários, constantes da relação e conforme 

cronograma, em anexos, lotados e em efetivo exercício nas Unidades 

Fazendárias localizadas neste Complexo Fazendário, a se dirigirem  no bloco 

“A”, térreo, na sala da antiga Comunicação Setorial, para cadastramento de 

dados, emissão de foto, com vistas à confecção dos crachás de identificação. 

Vale informar, que a data e o local de entrega dos crachás 

serão divulgados no sítio www.sefaznet.go.gov.br. 

 O servidor que seu nome não constar da referida relação e se 

encontrar em efetivo exercício em unidades fazendárias, estabelecidas neste 

Complexo Fazendário, deverá se dirigir ao local acima indicado para se 

cadastrar, no dia 29/03/19, no período vespertino e, àquele que o nome 

constar na relação e que não esteja mais em efetivo exercício neste Complexo, 

favor desconsiderar esta convocação.  

Solicitamos os titulares das respectivas unidades fazendárias 

que orientem os seus respectivos servidores a atenderem a presente 

convocação. 

À oportunidade, solicitamos ainda, a indicação e 

encaminhamento das secretárias e/ou recepcionistas, com a informação da 

turma de interesse, para o treinamento do referido Sistema de Controle de 

Acesso, que será realizado no dia 25/03/19 (2ª feira), 1ª turma: das 9h. às 

10:30hs e 2ª turma: das 14:30hs às 16:00hs, pelo e-mail: 

sgpf@sefaz.go.gov.br. 

http://www.sefaznet.go.gov.br/


  

 Atenciosamente, 

  

GISELE BARRETO LOURENÇO 

Superintendente de Gestão, Planejamento e Finanças 

 

 
Documento assinado eletronicamente por GISELE BARRETO 

LOURENCO, Superintendente, em 21/03/2019, às 12:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da 

Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016. 

 

 
A autenticidade do documento pode ser conferida no 

site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orga

o_acesso_externo=1 informando o código verificador 6382544 e o código CRC 01667587. 

 
 

  

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO - Bairro SETOR 

NOVA VILA - CEP 74653-900 - GOIANIA - GO - COMPLEXO 

FAZENDÁRIO , BLOCO B 32692075 

  

 

Referência: Processo nº 201900004025111 

 

SEI 6382544 
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