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NOME MATRÍCULA/
PORTARIA

FUNÇÃO LOTAÇÃO

Maria Neilma Gomes 058/2021 Membro Gestora Escolar – Esc. João XXIII
Tereza Gorete Miranda de Marins 107/2022 Membro Chefe de Setor de Escrituração e

Censo - SEDUC
Renata Gomes de Sá Pereira 043/2022 Membro Diretora Administrativa e Financeira-

SEDUC
Edineide Pereira Leite 046/2022 Membro Diretora de Ensino - SEDUC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 PORTARIA Nº 262, DE 27 DE ABRIL DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas
atribuições torna pública a anulação de atos realizados no âmbito da Secretaria de Educação, referentes ao processo seletivo
simplificado de escolha e contratação de pessoas para exercício da função de CUIDADOR ESCOLAR na rede de ensino municipal,
nos seguintes termos:
 
Considerando a duplicidade de instrumentos editalícios presentes no sítio oficial da prefeitura municipal de Salgueiro, bem como a
exclusão de unidades escolares do anexo I, com o objetivo de evitar quaisquer omissões, erros ou lesões a direitos e garantindo a
lisura e objetividade da Administração,
 
RESOLVE:
 

I – Ficam anulados todos os atos à partir da fase de inscrição, compreendendo sobretudo os resultados preliminares, com
incidência direta na via recursal finais;
II – Determinar que seja realizada a republicação do edital, com novo cronograma e estabelecendo a lista definitiva de unidades
de ensino para atuação dos candidatos futuramente aprovados e posteriormente contratados;
III – Determinar que seja reaberto prazo de inscrição de interessados para o processo seletivo simplificado, nos termos do novo
cronograma a ser publicado;
IV – Divulgar a alteração da Comissão Organizadora, responsável por sua normatização e o acompanhamento de sua execução,
ficando, desde já, designados os seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

 

 
      V – Estabelecer a obrigatória publicação do edital no Diário Oficial e remessa de cópia ao Tribunal de Contas de Pernambuco;

VI – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

CARLOS MARCELO ARAÚJO E SÁ
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 07/2021
 
 VIVIANE DOS SANTOS ADOLO SOLANO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 01/2021
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