ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADM: 2017 a 2020

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 003/2018

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado de Contratação de Profissionais para
atuação no programa Criança Feliz (PCF), instituída nos termos do Decreto n°
008/2018, de 21 de fevereiro de 2018, no uso de suas atribuições legais, torna pública a
Retificação do Edital nº 002/2018 conforme segue:
1. PRORROGAR a data de inscrição até o dia 02 de março de 2018;

2. ALTERAR a data da entrevista com os candidatos inscritos, para os dias 08 e
09 de março de 2018, no horário das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, no Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS), Rua Rio Branco, nº 436, Bairro
Alto da Boa Vista I, ao lado da Policlínica.
3. ALTERAR a data do resultado preliminar do Processo de Seleção, para o dia 16
de março de 2018;
4. ALTERAR a data para interposição dos recursos contra o resultado do Processo
Seletivo, será dia 19 de março de 2018;
5. ALTERAR a data de resposta aos recursos contra indeferimento do resultado
preliminar, para o dia 20 de março de 2018;
6. ALTERAR a data de divulgação do resultado final para o dia 26 de março de
2018.
7. INCLUIR as seguintes normas: Após entrar em sala ou local da entrevista, não
será admitida qualquer espécie de utilização de agendas eletrônicas ou similares,
telefone celular, BIP, walkman, gravador ou similares, MP3, MP4 ou similares,
notebook, palmtop, receptor, máquina fotográfica ou similares ou qualquer outro
receptor de mensagens.

8. O candidato que estiver portando equipamento eletrônico, como os indicados no
subitem 7, deverá desligá-lo, retirando a bateria dos celulares, permanecendo
nesta condição até a saída do candidato do local de realização das entrevistas.
9. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico
durante a realização das entrevistas, o candidato será automaticamente eliminado
do Processo Seletivo.
10. O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações decorrentes desta
Retificação.
11. Esta Retificação entrará em vigor na data de sua publicação;
12. Permanecem inalterados os demais itens e subitens do Edital do Processo
Seletivo para Visitadores do “Programa Criança Feliz”.

Tocantinópolis/TO, 27 de fevereiro de 2018.

Daniel Gomes Barbosa
Presidente da Comissão Processo Seletivo para
Visitadores do “Programa Criança Feliz”

