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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMAS/PK Nº 001/2017 

EDITAL Nº 008/2017 

A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, torna 

Público a RETIFICAÇÃO do CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 001/2017, 

destinado à contratação em regime de CARATER TEMPORÁRIO, com 

fundamento na Lei Municipal nº 1.323 de 30 de maio de 2017, para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, para preenchimento de vagas de cargos e funções 

públicas, até a ocupação dos cargos por meio de concurso público, conforme 

Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual, e 

formação de cadastro de reserva com fim exclusivo de garantir a execução dos 

programas e serviços em consonância com a Política Nacional de Assistência 

Social, que norteiam as políticas públicas do SUAS municipal e para à 

substituição de servidores afastados por licenças e outros fatos decorrentes de 

autorização legal. 

Considerando o disposto no item 13.1 do referido Edital: 

13.1. O cronograma poderá ser modificado a critério da 

Comissão, diante de fatos de relevante interesse público 

ou atraso na realização das fases programadas. 

Considerando o teor da Ata da Reunião realizada nesta data com o Secretário 

Municipal de Assistência Social, todos os membros desta Comissão, 

representantes de uma Instituição de Ensino e Procurador Geral do Município, em 

que oportunamente o Diretor Geral da Instituição retratou-se quanto a erros 

oriundos da descentralização da Faculdade. Ocorre que, no ofício encaminhado 

via e-mail e original aqui exposto não ficou claro o erro ora relatado, bem como 

constaram alguns nomes que não foram objeto de consulta por parte desta 

Comissão, tão pouco realizaram inscrição neste processo de seleção, motivo pelo 

qual solicitamos documento formal apontando os reais motivos das informações 

divergentes por eles apresentadas de forma individual, por aluno. O Diretor se 

comprometeu a enviar o documento digitalizado via e-mail até o dia 30/06/17 e 

posteriormente via correios.  

Considerando que conforme acordado, o cronograma será prorrogado por mais 

um dia, para recebimento e análise de todas as documentações solicitadas; 

Considerando, ainda, que não haverá prejuízo no contrato vigente; 
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1. Retifica o cronograma disposto no item 13 do Edital nº. 001/2017, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

13. DO CRONOGRAMA  

 

AÇÃO INSTÂNCIA DATA 

....................................................... .................. .............. 

...................................................... .................. .............. 

...................................................... .................. .............. 

...................................................... .................. .............. 

DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL APÓS 
RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS 

Comissão 30/06/2017 

HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO Secretário 30/06/2017 

 

2. Altera o item 10.5 do Edital nº. 001/2017, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

10.5. O não comparecimento do candidato classificado e convocado para a 

entrega de documentos na Direção de Recursos Humanos no prazo 

estabelecido conforme o Edital de Convocação implicará em sua eliminação. 

Após esta etapa o candidato deverá se apresentar imediatamente, conforme 

horário e local indicados, a partir da data da publicação do Edital de 

Convocação, para iniciar suas atividades.  

3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  

Presidente Kennedy-ES, 28 de junho de 2017 

 

Tancredo Almeida Silveira 

Presidente Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 
 

 

Rejane Fernandes das Neves 

Vice Presidente 

 

Meyrielli dos Santos Bernardo                                 Karem Martins Campos 

     Membro                                                                   Membro 
 

Euzébio dos Santos Viana 

Membro 
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ANQUIZES MEIRELES CUNHA  
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