
AVISO DE RETIFICAÇÃO 
 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017 

 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE UM SECRETÁRIO DE ESCOLA 

 

 

 

VOLMIR PEDRO CAPITANIO, Prefeito Municipal de 

Jacuizinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela legislação em vigor, TORNA PÚBLICO para conhecimento 

dos interessados, que no Sub-Item 10.1 do Item 10 – Das Condições para 

Contratação Temporária do Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 

001/2017, foi incluída a alínea “n” e o Sub-Item10.1.1, contendo nova 

condição/requisito para contratação decorrente desse Processo Seletivo, com a 

seguinte redação: 

 
n) comprovar experiência anterior de trabalho de, no mínimo, dois (2) anos, na 

atividade, função ou cargo de Secretário de Escola em estabelecimentos de 

ensino, junto a Órgãos ou Instituições Públicas e/ou Instituições Privadas. 

 

10.1.1. O requisito experiência anterior de trabalho, necessário a contratação de 

que trata o presente Edital, e previsto na letra “n” do Sub-Item 10.1, desta 

Cláusula, será comprovado da seguinte forma: 

- Em Órgãos ou Instituições Públicas: certidão/atestado do respectivo órgão e/ou 

entidade, indicando o tempo de efetivo exercício, com a assinatura e o carimbo 

que identifique o responsável pela área de Recursos Humanos ou setor 

competente; 

- Em Instituições Privadas: a comprovação deverá ser feita mediante a 

apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, onde conste o 

respectivo Contrato de Trabalho e demais dados comprobatórios do desempenho 

da atividade de Secretário de Escola, tais como relatórios, declarações, históricos, 

etc. 

 

Em decorrência da retificação objeto do presente Edital, o 

prazo de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação 

temporária de um Secretário de Escola aberto pelo Edital Nº 001/2017, e 



constante do seu Sub-Item 2.1, fica estendido até o dia 15 de março de 2017, 

das 07:30 às 13:30 horas.  

 

Permanecem  inalteradas e em pleno vigor, todas as 

demais cláusulas, condições, itens, sub-itens e alíneas constantes do Edital de 

Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2017, e que não foram alteradas pelo 

presente Edital. 

 

Jacuizinho/RS, 09 de março de 2017. 

 

 

 

 

VOLMIR PEDRO CAPITANIO 
Prefeito Municipal 

 

  


