
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

 

ERRATA 002 do edital doprocesso seletivo simplificado nº 001 de 

janeiro de 2018, com vistas para contratação, em regime de 

designação temporária, de profissionais do magistério, habilitados e 

não habilitados.  

 

 

ONDE SE LÊ: 

4.1. O processo seletivo será realizado em TRÊS ETAPAS A SABER: 

 

2)2ª ETAPA: Comprovação de títulos e Tempo de Serviço: para o comparecimento dos 

candidatos inscritos, classificados e convocados para entregar o pré-requisito, a documentação 

comprobatória declarada e o comprovante de inscrição de acordo com o cronograma 

estabelecido neste edital, ANEXO V. 

a) Os documentos (cópias simples e enumeradas) deverão ser entregues em 

envelope lacrado com a identificação do candidato (nome, nº de inscrição, número 

de páginas enumeradas, cargo pleiteado e região); 

b) Os documentos deverão ser entregues na sala de recursos humanos da Secretaria 

Municipal de Educação, situada àRua Duque de Caxias, nº 194 - Bairro Carapina. 

 

LER: 

4.1.O processo seletivo será realizado em TRÊS ETAPAS A SABER: 

 

2)2ª ETAPA: Comprovação de títulos e Tempo de Serviço: para o comparecimento dos 

candidatos inscritos, classificados e convocados para entregar o pré-requisito, a documentação 

comprobatória declarada e o comprovante de inscrição de acordo com o cronograma 

estabelecido neste edital, ANEXO V. 

a) Os documentos (cópias simples e enumeradas) deverão ser entregues em 

envelope lacrado com a identificação do candidato (nome, número de páginas 

enumeradas, cargo pleiteado e região); 

b) Os documentos deverão ser entregues na sala de recursos humanos da Secretaria 

Municipal de Educação, situada àRua Duque de Caxias, nº 194 - Bairro Carapina. 
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ONDE SE LÊ:  

ANEXO V -CRONOGRAMA DE DATAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO 

EVENTO DATAS 

INSCRIÇÕES 10∕01∕2018 a 14∕01∕2018 

RESULTADO PRELIMINAR 16∕01∕2018 

Convocação dos candidatos inscritos, classificados para entrega do pré-

requisito, da documentação comprobatória declarada e do 

comprovante de inscrição de acordo com o item 4.1. deste edital,  

conforme lista de chamada publicada no site 

www.saomateus.es.gov.br  e/ou  www.educacaosaomateus.com.br 

 

17 a 19∕01∕2018 

Resultado da convocação dos candidatos inscritos, classificados.  23∕01∕2018 

Recurso 24∕01∕2018 

Resultado dos recursos 26∕01∕2018 

Convocação dos candidatos inscritos, classificados após os recursos, 

para apresentação do pré-requisito e da documentação comprobatória 

declarada (original) e osdocumentos pessoais exigidos no Edital para a 

formalização do contrato temporário, conforme lista de chamada 

publicada no site www.saomateus.es.gov.br  e/ou  

www.educacaosaomateus.com.br 

29 a 31∕01∕2018 

 

LER: 

ANEXO V -CRONOGRAMA DE DATAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO 

EVENTO DATAS 

INSCRIÇÕES 10∕01∕2018 a 14∕01∕2018 

RESULTADO PRELIMINAR 16∕01∕2018 

http://www.saomateus.es.gov.br/
http://www.educacaosaomateus.com.br/
http://www.saomateus.es.gov.br/
http://www.educacaosaomateus.com.br/
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Convocação dos candidatos inscritos, classificados para entrega do pré-

requisito, da documentação comprobatória declarada e do 

comprovante de inscrição de acordo com o item 4.1. deste edital,  

conforme lista de chamada publicada no site 

www.saomateus.es.gov.br  e/ou  www.educacaosaomateus.com.br 

 

17 a 19∕01∕2018 

Resultado da convocação dos candidatos inscritos, classificados.  24∕01∕2018 

Recurso 25∕01∕2018 

Resultado dos recursos 26∕01∕2018 

Convocação dos candidatos inscritos, classificados após os recursos, 

para apresentação do pré-requisito e da documentação comprobatória 

declarada (original) e osdocumentos pessoais exigidos no Edital para a 

formalização do contrato temporário, conforme lista de chamada 

publicada no site www.saomateus.es.gov.br  e/ou  

www.educacaosaomateus.com.br 

29 a 31∕01∕2018 

 

 

 

 

Felipe Ferreira dos Santos 
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 
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