15/01/2020

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
RETIFICAÇÃO
Considerado que as inscrições do Processo Seletivo 004/SEMECEL/2019, poderão ser realizadas
através do endereço eletrônico (www.jaru.ro.gov.br) e/ou presencial na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer-SEMECEL. O candidato poderá optar por uma das opções de inscrição, sendo efetivada quando o mesmo apresentar
os documentos descritos nos itens 8 e 8.1, deste edital, por essa razão:

Onde se lê:

6.1.3. O formulário de inscrição estará disponível na internet no endereço eletrônico (www.jaru.ro.gov.br), deste edital, que
deverá ser impresso e preenchido para ser entregue juntamente com os demais documentos descritos nos itens 8 e 8.1, deste
edital.
Lê se:
6.1.3. O candidato poderá realizar e efetivar a inscrição online no endereço eletrônico (www.jaru.ro.gov.br), preenchendo o
formulário e anexando os documentos descritos nos itens 8 e 8.1, deste edital.

Considerando que o candidato poderá efetivar sua inscrição presencial, acrescentar-se o item 6.1.5.

6.1.5. O candidato que optar por inscrição presencial, deverá preencher e imprimir o formulário de inscrição (anexo II), deste
edital, a ser entregue com os demais documentos descritos nos itens 8 e 8.1.

Onde se lê:
6.3.8. O candidato poderá realizar a inscrição em formulário eletrônico a se dar no portal da Prefeitura na internet
(www.jaru.ro.gov.br), onde declarará ciência e anuência ao inteiro teor do presente Edital, ou ainda imprimir o formulário
constante do Anexo II e entregar juntamente com os demais documentos para a efetivação por meio de terceiros mediante a
apresentação de procuração sem a necessidade de firma reconhecida e com especificações de poderes e documentos de
identidade do procurador devendo a documentação do candidato inscrito estar autenticada ou acompanhada dos originais; via
correio por SEDEX enviada aos cuidados da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SEMECEL, situada
na Av. Padre Adolpho Rohl, 956, Setor 02, Jaru/RO, acompanhada da documentação autenticada do candidato. As
informações prestadas no formulário eletrônico serão de inteira responsabilidade do candidato, bem como mantê-las
atualizadas junto à Gerência de Recursos Humanos do Município de Jaru.
Lê se:
6.3.8. O candidato poderá realizar a inscrição em formulário eletrônico a se dar no portal da Prefeitura na internet
(www.jaru.ro.gov.br), onde declarará ciência e anuência ao inteiro teor do presente Edital, ou ainda imprimir o formulário
constante do Anexo II e entregar juntamente com os demais documentos. Para a efetivação da inscrição por meio de terceiros
será necessário a apresentação de procuração com firma reconhecida e com especificações de poderes e documentos de
identidade do procurador devendo a documentação do candidato inscrito estar autenticada ou acompanhada dos originais; via
correio por SEDEX enviada aos cuidados da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SEMECEL, situada
na Av. Padre Adolpho Rohl, 956, Setor 02, Jaru/RO, acompanhada da documentação autenticada do candidato. As
informações prestadas no formulário eletrônico serão de inteira responsabilidade do candidato, bem como mantê-las
atualizadas junto à Gerência de Recursos Humanos do Município de Jaru.

Onde se lê:
ANEXO VII

CRONOGROMA DO PROCESSO SELETIVO
Retificação 01 de 09/01/2020, assinado na forma do Decreto nº 11.990/2019 (ID: 16319 e CRC: 97768E53).
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ITEM DESCRIÇÃO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

DATA
30/12/2019 a
Data prevista para divulgação do Edital
08/01/2020
Data prevista para Inscrições e Recepção de Documentos
09 a 13/01/2020
Data prevista para publicação dos inscritos no Processo Seletivo
15/01/2020
Data prevista para a Seleção de Currículos
16 e 17/01/2020
Data prevista para publicação da listagem com notas dos candidatos 21/01/2020
Data prevista para publicação da classificação do Resultado Parcial 22/01/2020
Data prevista para recurso da publicação do Resultado Parcial
23 e 24/01/2020
Data prevista para manifestação da Comissão na reconsideração,
27 a 28/01/2020
caso haja RECURSOS
Data prevista para HOMOLOGAÇÃO do Resultado Final
29/01/2020
Data prevista para convocação dos candidatos aprovados através
31/01 a
do Edital de Convocação
03/02/2020
Período previsto para ASSINATURA DO CONTRATO
06/02/2020
ADMINISTRATIVO

Lê se:
ANEXO VII

CRONOGROMA DO PROCESSO SELETIVO

ITEM DESCRIÇÃO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

DATA
30/12/2019 a
Data prevista para divulgação do Edital
08/01/2020
09, 10, 13
Data prevista para Inscrições e Recepção de Documentos
e 14/01/2020
Data prevista para publicação dos inscritos no Processo Seletivo
16/01/2020
Data prevista para a Seleção de Currículos
17 e 20/01/2020
Data prevista para publicação da listagem com notas dos candidatos 22/01/2020
Data prevista para publicação da classificação do Resultado Parcial 23/01/2020
Data prevista para recurso da publicação do Resultado Parcial
24 e 27/01/2020
Data prevista para manifestação da Comissão na reconsideração,
28 e 29/01/2020
caso haja RECURSOS
Data prevista para HOMOLOGAÇÃO do Resultado Final
30/01/2020
Data prevista para convocação dos candidatos aprovados através
31/01
do Edital de Convocação
e 03/02/2020
Período previsto para ASSINATURA DO CONTRATO
06/02/2020
ADMINISTRATIVO

MARIA CLEONICE DE LIMA
Secretária Executiva da SEMECEL

Retificação 01 de 09/01/2020, assinado na forma do Decreto nº 11.990/2019 (ID: 16319 e CRC: 97768E53).
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Rua Raimundo Cantanhede, 1080 - Setor 02 - Jaru/RO CEP: 76.890-000
Contato: (69) 3521-1384 - Site: www.jaru.ro.gov.br - CNPJ: 04.279.238/0001-59

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA RUFINO BAIA, Assessor de Gabinete
SEMECEL, em 09/01/2020 às 16:36, horário de Jaru/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº
11.990 de 01/11/2019.
Documento assinado eletronicamente por MARIA CLEUNICE DE LIMA LOPES, Secretário
Executivo da SEMECEL, em 09/01/2020 às 16:39, horário de Jaru/RO, com fulcro no art. 18
do Decreto nº 11.990 de 01/11/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eProc Jaru/RO, informando o ID
16319 e o código verificador 97768E53.

Documento publicado no diário oficial municipal do dia 10/01/2020, edição 2626, página 164 e código verificador 399DB0B4.
Referência: Caso responda este(a) Retificação, favor indicar o Processo nº 1-5576/2019.
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