
 
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA  MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE 
Av. das Nações n.º 3326 - CEP 68390000 - Ourilândia do Norte-Pará - : 3434-1176 e 1976 

CNPJ: 34.682.385/0001-36      -     Email: camaraourilandia@hotmail.com 

PODER LEGISLATIVO 

 

RETIFICA O EDITAL HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO 

DOS CANDIDATOS PARA ENTREVISTA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018/SMTPS 

REF. EDITAL/PSS DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2018/SMTPS. 

 

A Comissão para Avaliação de Currículos e Seleção dos Profissionais do Processo 

Simplificado de Seleção nº 001/2018/SMTPS de Ourilândia do Norte-Pará, no uso de suas 

atribuições legais, DECIDE proceder retificações no edital de homologação das inscrições e 

convocação dos candidatos para entrevistas:    

 

   Art. 1º. Corrige a redação do § 3º do artigo 5º do edital de homologação das 

inscrições e convocação dos candidatos para as entrevistas de 09 de março de 2018, 

passando a vigorar a seguinte: 

 

“§3º. Os três últimos candidatos permanecerão na sala de espera de entrevista e 

somente deixarão o local juntos, depois de assinarem o termo de encerramento das 

entrevistas. 

 

Art. 2º. Adita o § 7º, ao artigo 5º do edital de homologação das inscrições e 

convocação dos candidatos para as entrevistas, com a seguinte redação: 

 

 “§7º. Cada candidato terá o prazo máximo de 15 (quinze) minutos para responder 

todas as questões da entrevista, devidamente cronometrado a partir do momento que o 

mesmo estiver acomodado na sala de entrevistas”. 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

 A simples retificação da redação do § 3º do artigo 5º fez-se necessária para corrigir o 

tempo verbal, com fins de evitar má interpretação. 

 O aditamento do § 7º ao artigo 5º faz necessário para dividir o tempo destinado às 

entrevistas dos candidatos convocados em cada bloco, ficando estabelecido o tempo máximo 

de 15 (quinze) minutos a duração da entrevista para cada candidato.  

 

  

  Ourilândia do Norte-Pará , 15 de março de 2018. 

 

COMISSÃO  DE AVALIAÇÃO 

 

Elisandra Neves da Silva 

Mayra de Melo Carvalho 

Dorilene de Oliveira Santos Barbosa  

 

 


