
ATIVIDADE DATA / PERÍODO LOCAL
Publicação do Edital 24/06/2021 www.abreuelima.pe.gov.br

Diário da Amupe
www.tsm.tec.br/PMAL

Período de Inscrição 25/06/2021 A 29/06/2021 www.tsm.tec.br/PMAL
Validação e Confirmação dos inscritos –

Relação Preliminar dos inscritos
30/06/2021 a 06/07/2021 -

Prorrogação das Avaliações e Validação dos
inscritos

07/07/2021 a 09/07/2021 -

Divulgação da Lista dos Inscritos 12/07/2021 www.tsm.tec.br/PMAL
Diário da Amupe

Divulgação do Resultado preliminar – Lista
por ordem de Classificação

16/07/2021 www.tsm.tec.br/PMAL
Diário da Amupe

Recebimento de Recurso contra classificação 19/07/2021 a 21/07/2021 www.tsm.tec.br/PMAL/recurso
Julgamento do Recurso 26/07/2021 e 27/07/2021 -

Divulgação do Resultado Final da Seleção 30/07/2021 www.abreuelima.pe.gov.br
www.tsm.tec.br/PMAL

Diário Oficial dos Municípios de
Pernambuco (AMUPE) e Sede da

GABINETE DO PREFEITO
 ERRATA Nº 03-EDITAL 004/2021

ERRATA E PRORROGAÇÃO
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ABREU E LIMA/PE e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições
legais e, em atendimento ao Relatório Preliminar de Inspeção - Procedimento Interno nº 2100565 - TCE/PE, resolvem publicar a
seguinte ERRATA ao Edital nº 004/2021, PRORROGAR o período das avaliações, bem como divulgar o novo calendário de
atividades.
 
 
Onde se Lê:
 
2.2.1. Do total de vagas ofertadas por Cargo/função neste Edital, o mínimo de 5% (cinco por cento) ou no mínimo 01 (uma) vaga será
reservada para pessoas com deficiência, em cumprimento ao que assegura o artigo 97, inciso VI, alínea "a", da Constituição do Estado
de Pernambuco, observando-se a compatibilidade da condição especial do candidato com as atividades inerentes às atribuições da
Função para a qual concorre.
 
Leia-se:
 
2.2.1. Será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) ou 1 (uma) vaga para pessoas com deficiência, em cumprimento ao que
assegura o artigo 97, inciso VI, alínea "a", da Constituição do Estado de Pernambuco, observando-se a compatibilidade da condição
especial do candidato com as atividades inerentes às atribuições da Função para a qual concorre.
 
 
Onde se Lê:
 
6.3. O candidato poderá interpor recurso, de acordo com o Anexo VI do presente instrumento, de forma presencial, nos dias úteis, das
08h00minh às 14h00minh, devendo ser protocolado no endereço sede da Secretaria de Saúde de Abreu e Lima, no endereço: Rua São
Cristóvão, s/nº, Timbó, Abreu e Lima, impreterivelmente no horário das 08h00minh às 14h00minh, obedecidos os prazos
estabelecidos no Anexo IV do presente Edital.
 
Leia-se:
 
6.3. O candidato poderá interpor recurso, de acordo com o Anexo VI do presente instrumento, exclusivamente de forma online no
site: www.tsm.tec.br/PMAL/recurso, do dia 16/07/2021 a 20/07/2021, obedecidos os prazos estabelecidos no Anexo IV do presente
Edital.
 
 
 

ANEXO IV
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES



Prefeitura Municipal Av. Duque de
Caxias, 924, Centro, Abreu e Lima,

CEP: 53.580-020.
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