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NOTA DE PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2017 SÃO MATEUS/ES 

 

Considerando as dificuldades encontradas por parte dos profissionais 

das áreas de atuação com vagas em aberto no Processo Seletivo 

simplificado 002/2017, que estabelece a seleção para contratações de 

profissionais a atuarem nos serviços da Secretaria Municipal de 

Assistência Social da Prefeitura de São Mateus - ES, relacionadas ao 

prazo de inscrição no mesmo, visto que tal processo foi divulgado 

através do site da prefeitura de São Mateus/ES no dia 20 de Abril de 

2017, estabelecendo como data de inscrição e entrega de 

documentos, o dia 24 de abril de 2017, no entanto como tratou-se de 

feriado nacional no dia 21 de abril de 2017, e ainda feriado regional nos 

municípios de Vitória, Vila Velha e outras cidades, no dia 24 de abril de 

2017, tais profissionais supracitados não tiveram tempo hábil para 

acesso a documentação obrigatória para inscrição, referente a 

quitação de anuidade com conselhos de classe, comprovante de 

vinculação profissional, documentos comprobatórios de experiência 

profissional, entre outros, a comissão organizadora do processo seletivo 

simplificado 002/2017 de São Mateus – ES, nomeada através da portaria 

de número 079/2017, resolve prorrogar o prazo de inscrições ao 

presente processo seletivo, conforme calendário abaixo, deixando claro 

que os inscritos até o presente momento, caso tenham se sentido 

prejudicados, poderão realizar nova inscrição. 

 

ATIVIDADE DATA 

Publicação do edital de abertura 20/04/2017 

Reabertura de prazo para entrega 

de envelopes lacrados contendo 

ficha de inscrição e todos os 

documentos exigidos neste edital 

De 02/05/2017 à 09/05/2017 

Das 13 às 16 horas 

Publicação de listagem contendo 

deferidos e indeferidos 

16/05/2017 

Prazo para recursos de 

indeferimento 

17/05/2017 

Das 13 às 17 horas 



   
 
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Rua da Liberdade, nº 37 – Ideal – São Mateus – CEP: 29930-130 

e-mail:  acaosocial-sm@hotmail.com      Telefone:  27 – 3763-1565 

 
 

Publicação de resultado pós-

recursos 

22/05/2017 

Publicação da listagem para 

convocação de participação na 

entrevista profissional 

23/05/2017 

Publicação final 01/06/2017 

Convocação dos candidatos e 

conferência dos documentos 

02/06/2017 

 

São Mateus, 27 de Abril de 2017. 

 

Marinalva Broedel Machado de Almeida 

 

Cheyenne Barbosa Scheidgger Almeida 

 

Maria Aparecida Thomaz Pinheiro 

 

Sâmia Soares Carreta 

 

Francisco Amaro de Alencar Oliveira 


