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EVENTO DATAS
Abertura das inscrições 08/02/2022
Encerramento das inscrições 09/02/2022
Publicação das Inscrições Deferidas 10/02/2022
Prazo para interposição de recursos sobre inscrições indeferidas 11/02 e 12/02/2022
Publicação da lista dos candidatos aptos a entrega de documentações 18/02/2022
Período de entrega de documentações 22/02/2022 a 24/02/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 01/2022

RETIFICAÇÕES
 

  
 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO
 
 
Na segunda tabela do item 2.1, onde se lê ASSISTENTE SOCIAL    Ensino Superior completo em Psicologia e registro no Conselho
Profissional.
 
 
LEIA-SE: ASSISTENTE SOCIAL    Ensino Superior completo em Serviço Social e registro no Conselho Profissional.
 
 
No item 5.2, onde se lê: As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via Internet, através do link
cadastro.delmirogouveia.al.gov.br, a partir das 00:00h do dia 05/02/2022 até às 23h59min do dia 07/02/2022.
 
 
LEIA-SE:As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via Internet, através do link cadastro.delmirogouveia.al.gov.br, a partir
das 00:00h do dia 08/02/2022 até às 23h59min do dia 09/02/2022.
  
 
No item 5.10, onde se lê:No dia 09/02/2022, às 17:00h, será publicada no endereço eletrônico cadastro.delmirogouveia.al.gov.br a
lista preliminar contendo a relação dos candidatos que tiveram sua inscrição deferida.
 
 
LEIA-SE:No dia 10/02/2022, às 17:00h, será publicada no endereço eletrônico cadastro.delmirogouveia.al.gov.br a lista preliminar
contendo a relação dos candidatos que tiveram sua inscrição deferida.
 
 
No item 5.11, onde se lê: O prazo para recurso sobre inscrições indeferidas serão os 10/02/2022 e 11/02/2022. A divulgação do
resultado da análise dos recursos interpostos, bem como o deferimento definitivo de inscrições será realizada até 18/02/2022, a partir
das 17h.
 
 
LEIA-SE:O prazo para recurso sobre inscrições indeferidas serão os 11/02/2022 e 12/02/2022. A divulgação do resultado da análise
dos recursos interpostos, bem como o deferimento definitivo de inscrições será realizada até 18/02/2022, a partir das 17h.
 
 
No item 5.12, onde se lê:Após o dia 11/02/2022, não serão aceitas reclamações sobre possíveis indeferimentos, cancelamentos ou
erros no processamento de inscrição.
 
 
LEIA-SE:Após o dia 12/02/2022, não serão aceitas reclamações sobre possíveis indeferimentos, cancelamentos ou erros no
processamento de inscrição.
 
 
Desta forma, o ANEXO 1 será o seguinte:
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Convocação dos Candidatos para as provas 04/03/2022
Realização da prova objetiva
(LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA
VIRGÍLIA BEZERRA DE LIMA. A DEPENDER DO TOTAL DE
CONVOCADOS, OUTRAS UNIDIDADEES ESCOLARES SERÃO
INFORMADAS).

05 a 08/03/2022
19:00 às 21:00

Realização da prova prática (MOTORISTA)
(LOCAL: TERMINAL RODOVIÁRIO DE DELMIRO GOUVEIA).

05 a 08/03/2022
14:00 às 18:00

Publicação do Resultado Preliminar 14/03/2022
Prazo para interposição de recurso 15 e 16/03/2022
Resultado do julgamento dos Recursos 21/03/2022
Homologação do Resultado Final 25/03/2022
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