PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PREENCHIMENTO DE VAGAS E
CADASTRO DE RESERVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,
TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL nº. 001/2014.
Emenda nº 001/2014

A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, através da comissão organizadora do Processo Seletivo Simplificado
comunica que, em virtude da mobilização do “Movimento Sem Terra” que bloqueou
os acessos ao Município de Poço Branco/RN no dia 10/09/2014, fica o período de
inscrição prorrogado até o dia 15/09/2014, restando alterados os prazos definidos
nos itens 5.1, 8.1 e 9.1, alínea “c” do Edital, que passam a conter a seguinte
redação:
(...)
5.1 A inscrição somente será efetuada na Secretaria Municipal de Habitação,
Trabalho e Assistência Social, Rua Engenheiro José Batista do Rego, s/nº, Centro,
Poço Branco/RN, no período compreendido das 08h00min às 12h00min. e das
14h00min às 17h00min nos dias 10, 11 12 e 15/09/2014. Para efetivar a sua
inscrição o candidato deverá seguir os seguintes passos:
a) Ler atentamente o edital;
b) Preencher o requerimento de inscrição;
c) Trazer documentos exigidos no edital.
(...)
8.1 Após a avaliação dos currículos e declarações apresentadas pelos
concorrentes, a Secretaria de Habitação, Trabalho e Assistência Social Publicará
no mural da Prefeitura e site, a relação parcial de Classificação dos candidatos, o
que ocorrerá no dia 16 de setembro de 2014, constando o nome, número de
inscrição, Classificação e pontuação atingida.
(...)
9.1 É assegurado RECURSO ao Candidato que se sentir prejudicado, quando for
constatada incorreção na forma de avaliação ou pontuação ofertada aos títulos ou
declarações por tempo de serviço.
(...)
c) O prazo para Recurso é de 03 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil
posterior a data de publicação da relação de Classificação Parcial, ou seja,
com início em 17 de setembro de 2014 e término em 19 de setembro de 2014,

devendo o mesmo ser entregue na Secretaria Municipal de Poço Branco, no
horários das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs.
Restam mantidos os demais termos e condições estabelecidas nos Editais.

Poço Branco, 11 de setembro de 2014.

Prefeito Municipal

Comissão Organizadora:

