PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Edital de Retificação
A Secretaria de Ação Social visando implementar ações concretas de inclusão social
voltadas a diversos grupos

em situação de vulnerabilidade social através da

intensificação do uso da infra-estrutura de incrementos sociais já existentes, promoverá
a abertura de vagas para pessoas físicas interessadas e aptas em prestar serviços de
natureza intelectual e técnica, para atuarem em diversas modalidades no âmbito dos
programas sociais promovidos pelo governo federal abaixo discriminados: CREAS,
BOLSA FAMÍLIA, POPULAÇÃO DE RUA, CRAS, PETI, PRO JOVEM, resolve
RERATIFICAR o Edital de chamamento público 001/2012 de , conforme segue:
Os subitens abaixo passam a ter a seguinte redação, e não como constou no Edital de
Chamamento Público:
Constante no original:
2)Taxa, local e período para pleitear as vagas :
omissis
- O período para recebimento de documentos ocorrerá a partir de 01/02/2012 a
08/02/2012, das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.
Passa a Ter a Seguinte redação:
2)Taxa, local e período para pleitear as vagas :
omissis
- O período para recebimento de documentos ocorrerá a partir de 01/02/2012 a
15/02/2012, das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.
Constante no original:
4

Disposições Finais.

Em caso de constatação de inveracidade das informações fornecidas pelo
candidato(a) em qualquer das fases e até mesmo após a contratação, o
contrato de será rescindido imediatamente.

O resultado da 1ª ETAPA será divulgado pelo site da prefeitura
www.aparecida.go.gov.br e nos murais internos da sede na Secretaria de Ação
Social, à Avenida B, Quadra APM, Setor Araguaia, Aparecida de Goiânia –
Goiás no dia 13 de fevereiro de 2012, onde já iria ser marcado a convocação
para 2ª Etapa bem como a data do Resultado Final.
Passa a Ter a Seguinte redação:
4

Disposições Finais.

Em caso de constatação de inveracidade das informações fornecidas pelo
candidato(a) em qualquer das fases e até mesmo após a contratação, o
contrato de será rescindido imediatamente.
O resultado da 1ª ETAPA será divulgado pelo site da prefeitura
www.aparecida.go.gov.br e nos murais internos da sede na Secretaria de Ação
Social, à Avenida B, Quadra APM, Setor Araguaia, Aparecida de Goiânia –
Goiás no dia 27 de fevereiro de 2012, onde já iria ser marcado a convocação
para 2ª Etapa bem como a data do Resultado Final.

Comissão de Recrutamento e Seleção
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

