DIÁRIO OFICIAL
do Município de Segredo - RS
Quarta-feira, 30 de janeiro de 2019

Edição nº 05.

Extrato do Edital de Processo Seletivo 0001/2019
O Prefeito em Exercício Gilmar Henker do município de Segredo, no uso de suas atribuições,
faz saber por este Extrato do Edital de Abertura nº 00001/2019, que realizará Processo
Seletivo Simplificado, através de análise de currículos devidamente formatados e entregues
na Secretária de Educação e Cultura, localizada no Centro Administrativo - Rua Padre João
Pasa,10. O Processo visa a contratação de pessoal para atendente de educação infantil, e está
devidamente reconhecido por intermédio da Lei Municipal nº 3.449 de 24 de janeiro de 2019,
com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República, e na Lei Municipal n° 1.014/2002,
torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado, que será regido pelas normas
estabelecidas neste Edital. O período de inscrições para o cargo de Atendente de Educação
Infantil ocorre do dia 30 de janeiro a 05 de fevereiro, exclusivamente pela entrega de
currículos que são disponibilizados no momento da inscrição na Secretária de Educação e
Cultura. O candidato deve estar munido de documentos pessoais e cópia de documentos que
comprovem o exposto no currículo profissional. O Processo Seletivo Simplificado será
executado por intermédio de Comissão composta por três servidores, designados através da
Portaria n° 029 de 28 de janeiro de 2019. A edital terá validade pelo prazo determinado a
partir da data da publicação da lista final dos aprovados no processo seletivo até um ano,
podendo ser renovado por mais 12 meses. Os demais atos e decisões inerentes ao presente
Processo Seletivo Simplificado serão publicados no Quadro de Mural localizado no saguão
do Centro Administrativo e no site: www.segredo.rs.gov.br.
Segredo, 29 de Janeiro de 2019.
______________________________
GILMAR HENKER
Prefeito Municipal de Segredo

O Município de Segredo - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que
visualizado através do site www.segredo.rs.gov.br no link Diário Oficial.
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