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ERRATA AO EDITAL Nº 001/2022 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 

PROFISSIONAIS EDUCACIONAIS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

(EJA) DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO-PB. 

 

A Secretaria de Educação do Município de Gado Bravo-PB, por intermédio da Secretária 

de Educação, COMUNICA ALTERAÇÃO no edital Nº 001/2022 – Edital de 

Convocação para Profissionais Educacionais para Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

do Município de Gado Bravo-PB, que tem por objetivo selecionar profissionais da 

docência aptos a lecionarem na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 

CONSIDERANDO:  o anexo II do edital nº 001/2022 – de convocação para profissionais 

educacionais para educação de jovens e adultos – EJA, encontra-se coerente com os 

termos do edital. 

 

CONSIDERANDO: a divulgação do resultado de seleção do edital publicado em 06 de 

abril de 2022 no site oficial da Prefeitura Municipal, constando publicação de anexo com 

a pontuação para avaliação de títulos divergente com a tabela publicada no edital, 

ocorrendo desta forma, um equívoco por parte da comissão avaliadora que analisou a 

classificação dos candidatos com base em tabela diversa da constante no edital. 

 

RESOLVE: Por tratar-se de erro sobre a análise dos critérios editalícios, o qual 

compreende o anexo II do edital 001/2022, a Comissão do Processo Simplificado, 

realizará uma nova análise e divulgação de um novo resultado sob a égide dos requisitos 

do anexo II do edital nº 001/2022 publicado no dia 31 de abril de 2022, anulando-se desta 



 

forma o resultado divulgado no dia 06 de abril de 2022. O novo resultado será publicado 

no dia 11 de abril de 2022. 

Sem mais a tratar; 

Registra-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Gado Bravo-PB, 08 de abril de 2022. 

 

 

                                   _____________________________________ 

Elisiane Batista da Silva 

Presidente da Comissão 

Assinado no Original 

 

_____________________________________ 

Maria José da Conceição Silva 

Secretária Municipal de Educação 

Assinado no Original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


