
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 05/2022 DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PORTARIA CONJUNTA SECAD/SEDEC/CCAPS N° 41, DE 22 DE DEZEMBRO DE 
2022 

ERRATA Nº 001/2022 

O Presidente da Comissão de Coordenação e Avaliação de Processo Seletivo Simplificado, 
no  uso  de  suas  atribuições  legais,  publica  a  ERRATA  n°  001/2022  ao  EDITAL  DA 
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 005 DE 22 DE DEZEMBRO  DE 2022,  por 
ocasião da manutenção do site que hospeda a Plataforma de inscrições e no  R.P.I.,  P.I.  nº 
PI2201255/TCE-PE:

Art. 1° Com relação ao Anexo  II, onde lê-se:



EVENTO DATA/PERÍODO LOCAL

Inscrições

Das 00h00 min do dia 22 de 
dezembro de 2022 até às

23h59 min de 31 de 
dezembro de 2022

Através do
endereço
eletrônico:

selecoes.gravata.pe.
gov.br

Resultado Preliminar 05 de janeiro de 2023

Endereço eletrônico 
selecoes.gravata.pe.g
ov.br, Diário Oficial 
da Associação 
Municipalista de 
Pernambuco - da 
AMUPE e quadros de 
avisos da sede da 
Prefeitura Municipal 
de Gravatá e do 
prédio onde funciona 
a Secretaria de 
Administração

Prazo para Recursos

Das 00h00 min do dia 06 de 
janeiro de 2023 até às

23h59 min de 07 de janeiro 
de 2023

Eletronicamente, 
através do site: 
selecao@prefeiturade
gravata.pe.gov.br

Resultado Final da Seleção Após 
Análise de Recursos 9 de janeiro de 2023

Endereço eletrônico 
selecoes.gravata.pe.g
ov.br, Diário Oficial 
da Associação 
Municipalista de 
Pernambuco - da 
AMUPE e quadros de 
avisos da sede da 
Prefeitura Municipal 
de Gravatá e do 
prédio onde funciona 
a Secretaria de 
Administração

Leia-se:

ANEXO II - CRONOGRAMA



EVENTO DATA/PERÍODO LOCAL

Inscrições

Das 00h00 min do dia 22 de 
dezembro de 2022 até às

23h59 min de 02 de janeiro 
de 2023

Através do endereço
eletrônico:

selecoes.gravata.pe.gov.br

Resultado Preliminar 07 de janeiro de 2023

Endereço eletrônico 
selecoes.gravata.pe.gov.br, Diário 
Oficial da Associação Municipalista de 
Pernambuco - da AMUPE e quadros de 
avisos da sede da Prefeitura Municipal 
de Gravatá e do prédio onde funciona a 
Secretaria de Administração

Prazo para Recursos

Das 00h00 min do dia 08 de 
janeiro de 2023 até às

23h59 min de 09 de janeiro 
de 2023

Eletronicamente, através do 
endereço de e-mail: 
selecao@prefeituradegravata.pe.gov.br

Resultado Final da 
Seleção Após 
Análise de Recursos

12 de janeiro de 2023

Endereço eletrônico 
selecoes.gravata.pe.gov.br, Diário 
Oficial da Associação Municipalista de 
Pernambuco - da AMUPE e quadros de 
avisos da sede da Prefeitura Municipal 
de Gravatá e do prédio onde funciona a 
Secretaria de Administração

Art. 2° Com relação ao item 2.7., onde lê-se:

3.7. Os candidatos aprovados para a vaga reservada de PCD,

Leia-se: 

3.7. Os candidatos aprovados para a vaga reservada de PCD, quando da divulgação do 
resultado final, serão identificados com a referida sigla.  

Art. 3º Com relação ao item 6.1., leia-se ‘Revogado’. 

Art.4º Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do Edital em epígrafe.



Gravatá, 28 de dezembro de 2022

PAULO COSTA

SECRETÁRIO CCAPSS
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