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ADTTTVO 001/2018
EDITAL OOl/2018 . PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Santa Quitória,20 de março de 2018.

No Edital 001/2018 referente ao Processo Seletivo Simplificado paÍa o provimento

de

vagas para lotagão na Secretaria de Assistência Social e Trabalho de'Santa Quitéria que,
além de outros, faz previsão DA COMISSÃO DO PORCESSO SELETM (Item 5):

5.3. Os casos omissos no Edital serão analisados e resolvidos pela Comissão do
processo Seletivo, de tal modo que se privilegiem os princípios da impessoalidade, da
celeridade, da economicidade e da eficiência.

Ciente de suas atribuigões e de que a analise dos recursos (Item 3. DO
CRONOGRAMA) não atendeu aos critérios estabelecidos no Edital 001i2018, a
Comissão do Processo Seletivo Simplificado resolve:

1.

Determinar um prtvo para contestação do resultado dos recursos referentes a lu
fase do Processo Seletivo Simplificado. Fica estabelecido que no dia 2l de
março de 2018 serão aceitos Documentos de Solicitação de Revisão de
Recurso redigido pelo candidato que apresentou recurso na data de 05 de margo
de 2018. Os documentos deverão ser entregues no prédio da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Trabalho - SAST. Após a revisão e
publicação do resultado da Solicitação de Revisão de Recurso os candidatos
que tiverem sua solicitação deferida pela comissão serão convocados para uma
entrevista de acordo com a 2" Fase do Processo Seletivo, na data de 23 de
março de 2018, no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Trabalho

- SAST.

2. Determinar que z data de publicação do Resultado Final do Processo
Seletivo SimpliÍicado será adiada para a data de 26 de março de 2018.

Este aditivo deverá ser aprovada e assinada por todos os representantes da Comissdo do

Processo Seletivo Simplfficado nos termos do Edital00l/2018, em seu ltem 5.

Luis Carlos Nascimento da Silva

Evânia de Sousa Almeida

As alterações especificadas neste Aditivo de Edital entram em vigor a partir de
publicação.

Santa Quitériar 20 de março de 2018.

sua

