
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2018 

COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 912/2018  
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

 
 
 
 
 

 
ERRATA Nº 1 

 
Na página 2 do Edital do Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2018, 

 
ONDE SE LÊ, 
 

2 . DAS INSCRIÇÕES 
2.1 - A inscrição do candidato em regime de designação temporária será feita 

eletronicamente no site: http://www.sooretama.es.gov.br no período compreendido 

entre às 00:00 do dia 03 de dezembro de 2018 às 23:59 do dia 05 de dezembro de 

2018. 

 

LEIA-SE, 
 
2 . DAS INSCRIÇÕES 
2.1 - A inscrição do candidato em regime de designação temporária será feita 

eletronicamente no site: http://www.sooretama.es.gov.br no período compreendido 

entre às 14h do dia 03 de dezembro de 2018 às 23:59 do dia 05 de dezembro de 

2018. 

OBS: O período de inscrição compreendido entre às 14h do dia 03 de dezembro de 

2018 às 23:59 do dia 05 de dezembro de 2018 é referente também ao item 12.1 da 

página 10 do presente edital. 

 

 
ACRESCENTA-SE ao Edital do Processo Seletivo Simplificado Nº 
002/2018, o item  
 
14 DAS INSCRIÇÕES PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

 

14.1 Os candidatos com deficiência têm assegurado o direito de se inscreverem no 

presente Processo Seletivo Simplificado, reservando-se para estes 5% (cinco 

por cento) das vagas oferecidas, desconsideradas as frações inferiores a 0,5 

(meio) e arredondadas para maior aquelas iguais ou superiores a tal valor. Os 

candidatos com deficiência participarão do Processo Seletivo Simplificado em 

igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere aos critérios 

e requisitos. 
 

14.2 A publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado será feita em 

duas listas, contendo a primeira, a pontuação de todos os candidatos que não 

se declararam deficientes e a segunda lista dos candidatos declarados 

deficientes. 



14.3 Na falta de candidatos habilitados para as vagas reservadas aos candidatos com 

deficiência, serão preenchidas pelos demais aprovados, com estrita observância 

da ordem classificatória. 
 

14.4 O candidato com deficiência deverá declarar, no ato da inscrição, a deficiência 

que apresenta, assumindo o compromisso de se submeter a exame médico 

oficial específico, se aprovado e convocado, sendo que na hipótese do exame 

médico admissional atestar a incompatibilidade da limitação com as atribuições 

da função, o candidato será automaticamente eliminado do processo seletivo, 

sendo convocado o candidato seguinte na lista de classificação. 
 

14.5 No que diz respeito à deficiência visual, não serão consideradas deficiências os 

distúrbios de acuidade visual possíveis de correção. 
 

14.6 O laudo médico oficial, indicando a qualificação do candidato e o grau de 

deficiência, constitui documento decisivo para o reconhecimento de sua 

condição de deficiente, da compatibilidade dentre a deficiência declarada e as 

atividades a serem desempenhadas e de sua capacidade para o exercício da 

função. 
 

14.7 Após a admissão do candidato, a deficiência não poderá ser questionada para 

justificar a concessão de aposentadoria e/ou readaptação do cargo. 
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