
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 008/2021 - PROFESSOR
RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES E 

ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DO PSS Nº 008/2021
EDITAL 008-C/2021

Matione  Sônego,  Prefeito  Municipal  de  São  João  do  Polêsine,  através  da
Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art.
37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal e Emendas, TORNA PÚBLICO o presente
Edital para divulgar o que segue:

Passa a constar no rol de inscrições não homologadas a inscrição da candidata
abaixo:

INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA:
Diane Teresinha de Lima de Morais

A candidata interessada em interpor recurso relativamente à inscrição deverá fazê-lo
no dia  04 de novembro de 2021, em conformidade com o disposto no Edital de Processo
Seletivo Simplificado, no Portal do Cidadão do Município de São João do Polêsine, através do
link:  https://saojoaodopolesine.atende.net/autoatendimento/servicos/emissao-
de-processo-digital/detalhar/1

O cronograma do Processo Seletivo Simplificado nº 008/2021 passa a ser o
seguinte:

Inscrições 5 dias úteis 18 a 22 de outubro
Publicação dos inscritos 1 dia útil 25 de outubro
Recurso  da  não  homologação  das
inscrições

1 dia útil 26 de outubro

Manifestação  da  comissão  na
reconsideração e julgamento do recurso
pelo prefeito

1 dia útil 27 de outubro

Homologação final dos inscritos 1 dia útil 28 de outubro
Retificação  da  homologação  final  das
inscrições e alteração do cronograma

1 dia útil 03 de novembro

Prazo  de  recurso  da  inscrição  não
homologada no edital de retificação nº
008-C/2021

1 dia útil 04 de novembro

Manifestação  da  comissão  na
reconsideração,  julgamento  do  recurso
pelo  prefeito  e publicação  do edital  de
homologação  final  das  inscrições  após
retificação.

1 dia útil 05 de novembro
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Análise de currículos pela comissão 1 dia útil 08 de novembro
Publicação do resultado preliminar 1 dia útil 09 de novembro
Recurso 1 dia útil 10 de novembro
Manifestação  da  comissão  na
reconsideração,  julgamento  do  recurso
pelo  Prefeito  e aplicação do critério  de
desempate

1 dia útil 11 de novembro

Homologação final dos aprovados 1 dia útil 12 de novembro
TOTAL DE DIAS 26 dias

Prefeitura Municipal  de São João do Polêsine/RS,  aos três dias do mês de
novembro de dois mil e vinte e um.

                                     Matione Sonego 
                                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se
Em 03-11-2021

Agueda E. Recke Foletto
Secretária Municipal de Administração


