RETIFICAÇÃO Nº 001/2017
EDITAL Nº. 005/2017-SEMEC, de 01 de dezembro de 2017
A Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria Municipal de
Educação – SEMEC/BELÉM – PA, no uso de suas atribuições legais, em
consonância com os termos da legislação em vigor: art. 21 da Lei Orgânica do
Município de Belém, Decretos Municipais nº 90.148/2017-PMB e nº 90.181/2017PMB, RETIFICA o EDITAL Nº 005/2017-SEMEC, de 01 de dezembro de 2017, que
passa a ter a redação a seguir especificada, ficando inalterados os demais itens nele
expressos.
1. No item 2 PRIMEIRA FASE: DAS INSCRIÇÕES, subitem 2.5:
Onde se lê:
2.5. No momento da inscrição, o candidato deverá optar por se inscrever em apenas
uma localidade, especialmente discriminado no ANEXO I deste edital.

Leia-se:
2.5. No momento da inscrição, o candidato só poderá realizar uma única
inscrição e deverá optar por se inscrever em apenas uma localidade,
especialmente discriminado no ANEXO I deste edital.

2. No item 4 TERCEIRA FASE: DA CONVOCAÇAO DOS CANDIDATOS
CLASSIFICADOS, subitem 4.1:
Onde se lê:
4.1. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos serão convocados a
comprovar documentalmente as informações prestadas na inscrição.

Leia-se:
4.1. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos serão convocados a
comprovar documentalmente as informações prestadas na inscrição, mediante
apresentação de originais e entrega de cópias dos documentos elencados no
subitem 4.3 e 4.4.

3. No item 9 DOS RECURSOS, subitem 9.2:
Onde se lê:
9.2. O recurso será dirigido à Comissão do Processo Seletivo Simplificado, a quem
compete julgá-lo, conforme modelo do anexo VIII.

Leia-se:
9.2. O recurso será dirigido à Comissão do Processo Seletivo Simplificado, a
quem compete julgá-lo, conforme modelo do anexo VIII devendo ser
apresentado em 2 vias.
4. Alteração do texto do ANEXO VI (Declaração de Acumulação de Cargos).

Belém, 06 de dezembro de 2017.

Marcelo Roberto Garcia Mazzoli
Secretário Municipal de Educação

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS

NOME:_________________________________________________________
CPF:_______________________________ RG:________________________
( ) Não possuo e/ou possuí nos últimos seis meses vínculo empregatício perante a
União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias, sociedades de economia
mista, empresas públicas e/ou fundações:
( ) Possuo vínculo empregatício perante a União, Estados, Distrito Federal,
Municípios, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e/ou
fundações, com possibilidade de compatibilização de horário:
a) Órgão de lotação:_______________________________________________
b) Regime Jurídico:________________________________________________
c) Carga Horária Semanal:__________________________________________
d) Discriminação do Horário/Diário:___________________________________
DECLARO que são verdadeiras as declarações aqui prestadas e que é do meu
inteiro conhecimento que qualquer omissão, poderá constituir presunção de má fé,
na forma da Lei.
___________ (PA), _____ de _____________ de _______

_____________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

