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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/ RS
EDITAL Nº  180/2017 

RETIFICAÇÃO Nº 01 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL PUBLICADA NO EDITAL Nº 171/2017 
PARA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL SELEÇÃO PÚBLICA - EDITAL ABERTURA Nº 141/2017

A Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, torna público o edital de retificação nº 01 da classificação final
após  recursos  da  seleção  pública  –  Edital  Abertura  nº  141/2017,  exclusivamente,  para  a  função  de  Auxiliar  da
Educação Infantil. A retificação Nº 01 da classificação final após recursos para a função de Auxiliar da Educação Infantil
foi  necessária,  visto  que  a  candidata  CHARLENE  FLORES  HERREIRA,  incorretamente,  deixou  de  constar  na
classificação  mesmo tendo atendido, plenamente, o exigido no edital da seleção pública. Com a retificação nº 02, a
classificação dos demais candidatos na função de Auxiliar da Educação Infantil também foram readequadas.O referido
edital  está  disponível  na  pasta  de  publicações  legais/concursos  no saguão de entrada da Secretaria  de  Gestão
Administrativa e Financeira,  na Rua General  Osório,  nº 918,  Centro,  Pelotas/RS. Também em caráter  meramente
informativo,  no  site  www.pelotas.com.br.  Outrossim,  convoca  a  candidata  CHARLENE  FLORES  HERREIRA  a
comparecer imediatamente, no horário das 13h às 17h, segunda, terça, quarta e quinta-feira, na Secretaria de Gestão
Administrativa e Financeira, na Rua General Osório, 918 – Setor de Contratação e Desenvolvimento de Pessoal,
munido com a documentação (originais e cópias) necessária para a contratação. A candidata só será contratada na
forma da lei, se preencher os requisitos exigidos para a função, apresentar toda a documentação e laudos da
avaliação médica e psicológica até a data de 25 de novembro d  e 2017. A documentação necessária para admissão
encontra-se disponível no site http://www.pelotas.rs.gov.br.

Pelotas, 03 de novembro de 2017.
Fernanda Lucena Jeziorski - Diretora de Recursos Humanos VISTO Jairo Da Silva Dutra  - Secretário Municipal
de Gestão Administrativa e Financeira 
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