SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER
ADITIVO

001 – EDITAL SASPM

de Nº 001/2021 – PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

A Prefeitura Municipal de Ibaretama – Ceará, através da secretaria Municipal
de Assistência Social e Políticas para a Mulher e sua Comissão de
coordenação do Processo Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições
legais, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados O ADITIVO
001, que se refere ao Edital 001/2021 SASPM para a contratação temporária
de pessoal, com fundamento no Art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei
Municipal 154/2017 de 27 de abril de 2017, visando à contratação por tempo
determinado a fim de atender às necessidades temporárias de excepcional
interesse público e suprir as carências existentes no âmbito desta secretaria.
CONSIDERANDO o número elevado de inscrições apresentadas para a
análise de currículo e realização de entrevistas em um momento de pandemia
e devendo esta secretaria seguir todos os protocolos de segurança orientado
pelas autoridades sanitárias;
CONSIDERANDO o decreto 009/2021 da prefeitura municipal de Ibaretama
que regulamenta as atividades do serviço publico e orienta para que estas
sejam realizadas dentro da segurança necessária desde que consideradas
essenciais e da incapacidade de realização de atividade remota.
RESOLVE a Comissão de Coordenação do Processo Seletivo Simplificado
001/2021 alterar as datas do calendário de atividades para garantir segurança
a todos os participantes; Ficando estabelecido as datas compostas por este
Edital de aditivo.
DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
ATIVIDADES
Realização das Entrevistas

DATA
10/03 a 12/03

Divulgação do resultado

16/03/2021

Recursos

16/03/2021

Homologação do resultado final, com o resultado
de recursos.

17/03/2021

Convocação dos aprovados

31/03/2021

Rua Francisco Rodrigues da Costa, S/N - Ibaretama - Ceará – CEP.: 63970-000 |

Para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, não
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

Ibaretama-CE, 08 de Março de 2021.
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