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EDITAL Nº 01/2021 

Seleção Pública Simplificada de Cadastro de Reserva para Contratação Temporária por Excepcional 

Interesse Público (SPSCRCTEIP) 

 

ERRATA Nº 001/2021 

 

A Comissão de Coordenação do Processo Seletivo Simplificado (CCPSS) decidiu acrescentar no 

Edital da Seleção Simplificada a complementação de documentos pessoais dos candidatos junto 

com as documentações exigidas no Item 3.11 do instrumento editalício (3.11. No período 

especificado no Anexo III, no ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar, à Comissão de 

Coordenação do Processo Seletivo Simplificado (CCPSS), situado no Salão de Reunião da Secretaria 

Municipal de Educação, sito a Avenida José Emílio de Melo, nº 342, Centro, Cidade de Buíque/PE, CEP 

56.520-000, bem como na Biblioteca Municipal Graciliano Ramos, localizada na Praça Nano Camelo, 

centro, Cidade de Buíque/PE, CEP 56.520-000 e no Auditório da Escola Municipal Engenheiro Klaysson de 

Freitas Araújo, localizada na Rua Dr. João Hieceno Alves Maciel, 194, Buíque - PE, 56520-000, das 08:00 as 

14:00 horas, de segunda a sexta feira, em envelope a ser lacrado no local de entrega, devidamente 

identificado com o nome do candidato, a inscrição e o cargo a que irá concorrer, endereçado à “Comissão 

de Coordenação do Processo Seletivo Simplificado (CCPSS)”, a documentação comprobatória das 

informações curriculares prestadas, isto, reitere-se, no ato da inscrição no processo seletivo, bem como, 

para as funções que requerem nível superior, cópia do certificado, diploma ou declaração de conclusão 

da graduação requerida). 

1. Fica acrescentado ao Edital o Item 3.11.1 

3.11.1 No ato da inscrição, o candidato deverá comparecer munido de cópia e original das 

documentações pessoais de identificação (RG, CNH ou documento que seja reconhecido como 

documentação de identificação pessoal), CPF, comprovante de residência do ano corrente, boleto 

bancário acompanhado de comprovante de pagamento e todas as documentações curriculares 

previstas para o somatório de pontos a serem alcançados como critério de classificação no 

certame. 
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Prefeitura Municipal de Buíque/PE, 19 de abril de 2021. 

 

 

_______________________________________ 

PRESIDENTE DA CCPSS 

 


