PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDU
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ERRATA Nº 02 DO EDITAL

A Prefeitura Municipal da Serra, no uso de suas atribuições legais, por meio da Secretaria Municipal de
Educação, com base na legislação vigente, notadamente as Leis Municipais nº 3.512/2009 e 3.824/2011, por
meio da Comissão Especial, instituída pela Portaria nº 241/2018, torna público a errata nº 02 do edital do
Processo Seletivo Simplificado nº.: 004/2018 para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva,
com vistas à contratação temporária de profissionais.

5. DO CANDIDATO QUE SE DECLARAR COM DEFICIÊNCIA
Acrescentar o subitem 5.1.3 ao Edital nº 004/2018, publicado no dia 16 de outubro de 2018, que terá a seguinte
redação:

5.1.3. Para os cargos descritos nos itens 2.2.5 e 2.2.7 terão preferência na contratação os candidatos
aprovados comprovadamente surdos.

9. DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA

Retificar o subitem 9.5 do edital nº.: 004/2018:

Onde se lê:
9.1 Após a divulgação das provas e seus respectivos gabaritos, que ocorrerá no dia 26/11/2018, o candidato
poderá interpor recurso a partir de 8 horas do dia 27/11/2018 até as 18 horas do dia 28/11/2018, no endereço
eletrônico www.projetaconcursos.com.br.
9.5. Todos os recursos serão julgados e as justificativas das alterações de gabarito serão divulgadas no
endereço eletrônico ww.projetaconcursos.com.br. Não sendo possível o conhecimento do resultado via
telefone, fax ou correio eletrônico.

Leia-se:
9.5. Admitir-se-á um único recurso por candidato e de forma individualizada (um recurso para cada questão
objeto de controvérsia), devendo este ser interposto exclusivamente pela Internet, no site do IDCAP
(www.idcap.org.br), de acordo com as instruções constantes na área do candidato na página do Processo
Seletivo Simplificado.
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9.5.1 Todos os recursos serão julgados e as justificativas das alterações de gabarito serão divulgadas no
endereço eletrônico do IDCAP (www.idcap.org.br), conforme cronograma conste no Anexo I. Não sendo
possível o conhecimento do resultado via telefone, fax ou correio eletrônico.

ANEXO I – CALENDÁRIO

O “ANEXO I – CALENDÁRIO” passará a vigorar com a seguinte redação:

EVENTO

DATA/PERÍODO

Reabertura da emissão de 2ª via de boleto bancário
Prazo para pagamento da taxa de inscrição

14/11/2018
14/11/2018 a 16/11/2018

Divulgação preliminar das inscrições deferidas/confirmadas

19/11/2018

Resultado das solicitações de atendimento especial para prova

19/11/2018

Resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD) -

19/11/2018

Republicação
Recursos contra o indeferimento/não confirmação das inscrições
Recursos contra o resultado das solicitações de atendimento especial para
prova
Recursos contra o resultado das solicitações de inscrição para vagas
reservadas (PcD)

19/11/2018 a 20/11/2018
19/11/2018 a 20/11/2018
19/11/2018 a 20/11/2018

Resultado dos recursos contra o indeferimento/ das inscrições

22/11/2018

Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de

22/11/2018

atendimento especial para prova
Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de inscrição

22/11/2018

para vagas reservadas (PcD)
Homologação das inscrições deferidas/confirmadas

22/11/2018

Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva

22/11/2018

Realização da prova objetiva

25/11/2018

Divulgação de gabarito preliminar

26/11/2018

Recursos contra o gabarito preliminar

26/11/2018

Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar

30/11/2018

Resultado da prova objetiva

30/11/2018

Recursos contra o resultado da prova objetiva

30/11/2018 a 02/12/2018

Resultado dos recursos contra da prova objetiva

03/12/2018

Resultado final do Processo

03/12/2018

Serra/ES, 13 de novembro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
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