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ERRATA DO EDITAL Nº 02/2022 

 
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO MERITOCRÁTICA PARA DESEMPENHO  

DO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONSELHOR HIPÓLITO – PI. 

 

ONDE SE LÊ;  

1.3. Os interessados deverão apresentar requerimento de inscrição (anexo III), juntamente com a 

documentação comprobatória do currículo, na sede da Secretaria Municipal de Educação, entre os 

dias 01 à 30 de novembro de 2022, acompanhada dos documentos originais, indicando a escola para 

a qual pretende exercer as atividades. (Anexo II); 
 

1.4. Após a análise, com data prevista para 08 de dezembro de 2022, a Secretaria de Educação 

divulgará a lista prévia de qualificados, por ordem alfabética. 
 

1.6. No dia 12 de dezembro de 2022, será publicada a lista definitiva e encaminhada ao chefe do 

Poder Executivo, para a designação dos gestores para ocuparem as unidades escolares de acordo a 

necessidade identificada pelo município. 

 

LEIA-SE; 

1.3. Os interessados deverão apresentar requerimento de inscrição (anexo III), juntamente com a 

documentação comprobatória do currículo, na sede da Secretaria Municipal de Educação, entre os 

dias 01 de novembro à 14 de dezembro de 2022, acompanhada dos documentos originais, indicando 

a escola para a qual pretende exercer as atividades. (Anexo II); 
 

1.4. Após a análise, com data prevista para 13 de janeiro de 2023, a Secretaria de Educação divulgará 

a lista prévia de qualificados, por ordem alfabética; 
 

1.6. No dia 16 de janeiro de 2022, será publicada a lista definitiva e encaminhada ao chefe do Poder 

Executivo, para a designação dos gestores para ocuparem as unidades escolares de acordo a 

necessidade identificada pelo município. 
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