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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Acreditando na vida com esperança no futuro 

 

 

ERRATA DO EDITAL N.º 01/2021 DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA COMPOSIÇÃO 
DE BANCO DE RESERVA DE PROFESSORES PARA ATENDER 

NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
BREJO SANTO – CE 

 

ONDE SE LÊ: 
 

ERRATA 01 

II CRITÉRIO: Envio de uma videoaula por cada candidato (a) inscrito (a).  

 A videoaula será enviada ao candidato (a) via formulário Google Forms através de links 
disponibilizados em turmas do Google Sala de Aula em que os candidatos (as) irão se 
inscrever de acordo com o cargo que será pleiteado nesta mesma seleção de acordo 
com a tabela que segue: 

 
ERRATA 02  
 c) Cópias nítidas, autenticadas em cartório, dos seguintes documentos: 
 Documentos de qualificação exigidos para o cargo pleiteado, de acordo com os quadros I, II 

ou III, do anexo I deste edital. 
 
ERRATA 03  
6.3.2. Todos (as) os (as) candidato (as) inscritos (as) assumem total responsabilidade pelas 
informações prestadas na ficha de requerimento de inscrição e pela organização correta dos 
documentos, arcando com as consequências advindas de eventuais erros, omissões e 
declarações inexatas ou inverídicas no preenchimento daquele documento, sob pena de ser 
desclassificado, já que devido a pandemia da COVID19, os documentos do envelope não serão 
conferidos no ato da entrega. 
6.4 Não serão aceitos documentos após o período da inscrição. 
6.5 Não serão aceitos documentos entregues no envelope e que não estejam autenticados. 
6.6. No ato da entrega do envelope, o(a) candidato(a) receberá um comprovante de inscrição na 
Seleção. 
 

ERRATA 04 
ANEXO VI A QUE SE REFERE AO EDITAL Nº. 01/2021  
 

CRONOGRAMA 
DATA AÇÃO HORÁRIO LOCAL/SITE/LINK 
05/02/2021 Publicação do Edital 12h www.brejosanto.ce.gov.br 
A partir da 
data de 
publicação do 
edital até ás 
23h59min do 
dia 
08/02/2021 

Inscrição através de link do 
Google formulário entrega do 
curriculum vittae 

08h às 12h; 
14h ás 17h  

https://forms.gle/NwJyF9sZfdoUf
ZgV9 
 

09 e 
10/02/2021 

Entrega dos documentos 
exigidos no edital, impressos e 
devidamente preenchidos.  

De 08h às 
12h e de 14h 
às 17h 

Sede da Secretaria Municipal de 
Educação 

11 e 
12/02/2021 

Envio da videoaula por todos 
(as) os (as) candidatos (as) 
inscritos (as). A mesma será 
realizada via formulário Google 
Forms através de links 
disponibilizados em turmas do 

Da data de 
publicação do 
edital até as 
23h59min do 
dia 
11/02/2021 

Neste edital e nas turmas do 
Google Sala de Aula destinada a 
cada cargo pleiteado. (ver tabela 
abaixo com cargo pleiteado e 
código de acesso ás turmas do 
Google Sala de Aula) 

https://forms.gle/NwJyF9sZfdoUfZgV9
https://forms.gle/NwJyF9sZfdoUfZgV9
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Google Sala de Aula em que 
os candidatos (as) irão se 
inscrever de acordo com o 
cargo que será pleiteado nesta 
mesma seleção. 

17/02/2021 Resultado preliminar 17h www.brejosanto.ce.gov.br  

18/02/2021 Recurso  08h às 12h  
 

Sede da Secretaria Municipal de 
Educação 

19/02/2021 Resultado final  17h www.brejosanto.ce.gov.br 

 
 
LEIA-SE: 

ERRATA 01 

II CRITÉRIO: Envio de uma videoaula por cada candidato (a) inscrito (a).  

 A videoaula será enviada PELO candidato (a) via formulário Google Forms através de 
links disponibilizados NESTE EDITAL e em turmas do Google Sala de Aula em que os 
candidatos (as) irão se inscrever de acordo com o cargo que será pleiteado nesta mesma 
seleção de acordo com a tabela que segue: 

 
ERRATA 02  
 c) Cópias nítidas, autenticadas em cartório, dos seguintes documentos: 
 SOMENTE DOS DOCUMENTOS QUE FOREM COMPROBATÓRIAS DE TÍTULOS. Ou seja, 

documentos de qualificação exigidos para o cargo pleiteado, de acordo com os quadros I, II 
ou III, do anexo I deste edital. 
OBS.: OS DOCUMENTOS PESSOAIS NÃO CARECEM DE AUTENTICAÇÃO. 
            DECLARAÇÕES DE ESCOLAS OU UNIVERSIDADES, QUE DEVEM SER 
ORIGINAIS, NÃO CARECEM DE AUTENTICAÇÃO. 

 
ERRATA 03  
6.4.2. Todos (as) os (as) candidato (as) inscritos (as) assumem total responsabilidade pelas 
informações prestadas na ficha de requerimento de inscrição e pela organização correta dos 
documentos, arcando com as consequências advindas de eventuais erros, omissões e 
declarações inexatas ou inverídicas no preenchimento daquele documento, sob pena de ser 
desclassificado, já que devido a pandemia da COVID19, os documentos do envelope não serão 
conferidos no ato da entrega. 
6.5. Não serão aceitos documentos após o período da inscrição. 
6.6. Não serão aceitos documentos entregues no envelope e que não estejam autenticados. 
6.7. No ato da entrega do envelope, o(a) candidato(a) receberá um comprovante de inscrição na 
Seleção. 
 

ERRATA 04 
ANEXO VI A QUE SE REFERE AO EDITAL Nº. 01/2021  
 

CRONOGRAMA 
DATA AÇÃO HORÁRIO LOCAL/SITE/LINK 
05/02/2021 Publicação do Edital 12h www.brejosanto.ce.gov.br 
A partir da 
data de 
publicação do 
edital até ás 
23h59min do 
dia 
08/02/2021 

Inscrição através de link do 
Google formulário entrega do 
curriculum vittae 

08h às 12h; 
14h ás 17h  

https://forms.gle/NwJyF9sZfdoUf
ZgV9 
 

http://www.brejosanto.ce.gov.br/
http://www.brejosanto.ce.gov.br/
https://forms.gle/NwJyF9sZfdoUfZgV9
https://forms.gle/NwJyF9sZfdoUfZgV9
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09 e 
10/02/2021 

Entrega dos documentos 
exigidos no edital, impressos e 
devidamente preenchidos.  

De 08h às 
12h e de 14h 
às 17h 

Sede da Secretaria Municipal de 
Educação 

11 e 
12/02/2021 

Envio da videoaula por todos 
(as) os (as) candidatos (as) 
inscritos (as). A mesma será 
realizada via formulário Google 
Forms através de links 
disponibilizados em turmas do 
Google Sala de Aula em que 
os candidatos (as) irão se 
inscrever de acordo com o 
cargo que será pleiteado nesta 
mesma seleção. 

Da data de 
publicação do 
edital até as 
23h59min do 
dia 
12/02/2021 

Neste edital e nas turmas do 
Google Sala de Aula destinada a 
cada cargo pleiteado. (ver tabela 
abaixo com cargo pleiteado e 
código de acesso ás turmas do 
Google Sala de Aula) 

17/02/2021 Resultado preliminar 17h www.brejosanto.ce.gov.br  

18/02/2021 Recurso  08h às 12h  
 

Sede da Secretaria Municipal de 
Educação 

19/02/2021 Resultado final  17h www.brejosanto.ce.gov.br 

 
Brejo Santo - CE, 08 de fevereiro de 2021. 

 
 

                                       
Francisco Jucelio dos Santos 

Secretário de Educação de Brejo Santo 
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