
   
      

ERRATA   

EDITAL CARGO NUTRICIONISTA/2022 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

PROMOVE AS ALTERAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS: 

 

A comissão organizadora, em atendimento às recomendações do TCE/PE, visando o tratamento 

prioritário de vagas destinadas a pessoas com deficiência, em caso de contratações excedentes, 

estas compreendidas como as que por ventura se mostrarem necessárias em eventual e 

excepcional interesse público, além da necessidade temporária atual (01 vaga), resolve 

promover as seguintes medidas: 

 1. Alterar o cronograma de publicação dos resultados preliminares e  os demais atos 

subsequentes; 

 2. Abrir o prazo de 05 dias, iniciado a partir de 07 de fevereiro de 2022 e até 11 de 

fevereiro de 2022, para os candidatos que possuem deficiência manifestarem interesse na 

participação da lista de prioridade na ordem de concorrência pela segunda vaga, se esta vier a 

existir, caso evidenciada a necessidade e interesse público; 

 3. Adicionar aos anexos o formulário de preenchimento de declaração de 

deficiência; 

 4. Incluir as seguintes emendas que farão parte das disposições finais: 

 • Havendo necessidade de contratação excedente, nos termos do item 9.14 do 

edital, será priorizado o candidato que, observada a ordem de classificação, possuir deficiência, 

nos termos da legislação federal; 

 • A primeira vaga a ser destinada a pessoas com deficiência será aquela 

correspondente à segunda vaga aberta para o cargo em caso de aparecimento de necessidade 

fundada no excepcional interesse público; 



   
      

 • Não havendo candidatos com deficiência a serem priorizados na segunda vaga, 

será observada a ordem de classificação nos termos gerais; 

 • Havendo a convocação para contratação de candidato com deficiência, por 

observância da prioridade relacionada, deverá comprovar sua condição através de documento 

expedido por profissional da saúde regularmente habilitado e deverá ser submetido à junta 

médica, que se manifestará através de laudo; 

 • O laudo a ser emitido pela junta médica do município deverá obrigatoriamente 

conter informações detalhadas da deficiência e se esta não impede o regular exercício das 

atividades dispostas nas atribuições da função; 

 • A deficiência comprovada não poderá ser utilizada como justificativa para a 

concessão de estabilidades, licenças ou quaisquer afastamentos; 

            •           Independente das disposições relacionadas à pessoa com deficiência, TODOS 

OS CANDIDATOS concorrerão de forma igualitária para a primeira vaga; 

Os presentes termos passam a vigorar imediatamente à ampla publicação. 

Salgueiro, 04 de fevereiro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
      

ANEXO III 

Alteração 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

EVENTO DATA/PERÍODO LOCAL 

Publicação do Edital 24/01/2021 

Endereço eletrônico 

www.salgueiro.pe.gov.br, no mural da sede 

da Prefeitura Municipal de Salgueiro, 

Secretaria Municipal de Educação. 

  

 

Inscrições 

25/01/2021 a 

01/02/2022 

   Pelo e-mail:   

selecao.nutricionista@salgueiro.pe.gov.br 

Prazo para apresentação de 

declaração de pessoa com 

deficiência 

 

07/02/2022 a 

11/02/2022 

Pelo e-mail: 

selecao.nutricionista@salgueiro.pe.gov.br 

Divulgação do resultado 

preliminar da Avaliação 

Curricular 

11/02/2022 

  

 Endereço eletrônico 

www.salgueiro.pe.gov.br, no mural da sede 

da Prefeitura Municipal de Salgueiro, 

Secretaria Municipal de Educação.  

Interposição de recurso ao 

resultado da Avaliação 

Curricular 

  

14/02/2022 e  

15/02/2022 

 

Pelo e-mail:   

selecao.nutricionista@salgueiro.pe.gov.br 

Divulgação do julgamento dos 

recursos e Resultado Final 

  

18/02/2022 

  

Endereço eletrônico 

www.salgueiro.pe.gov.br, no mural da sede 

da Prefeitura Municipal de Salgueiro, 

Secretaria Municipal de Educação.  

http://www.salgueiro.pe.gov.br/


   
      

 

 

ANEXO ASSESSÓRIO 

(Envio através de e-mail conforme anexo III) 

MODELO DE DECLARAÇÃO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

  Eu, ___________________________________________________________________, 

nacionalidade:________________, estado civil: ___________________ , portador(a) da 

carteira de identidade RG n.º___________________, inscrito(a) no CPF sob n.º____________, 

com residência na _____________________________________________________________, 

DECLARO, sob as penas da Lei o interesse em concorrer também na vaga de pessoa com 

deficiência e possuo efetivamente as condições exigidas para tanto, podendo a convocação na 

Seleção pública Simplificada 01/2022 – SME ser feita no prazo estipulado e estando à disposição 

para comprovar os termos desta declaração. 

Salgueiro ___de ______________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 


