Edital nº 046, de 17 de março de 2016.

Divulga
procedimento
de
revisão
dos
atos
Administrativos à luz da Sumula do STF 473, relativo a
procedimentos vinculados ao
Processo Seletivo
Simplificado Edital 020/2016.

ADEMIR ANTONIO PRESOTTO, Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, RS, no
uso de suas atribuições legais, e em vista do que consta no processo seletivo simplificado do
Edital nº 020/2016, e com base na Sumula 473 do STF, resolve:
Considerando que a Administração Pública tem o dever de invalidar ou de
convalidar seus atos a qualquer tempo, à luz do princípio da proteção da confiança a qualquer
tempo, com base na Súmula 473, e em razão de equívocos ocorridos na análise dos currículos
apresentados pelos inscritos;
Considerando a Portaria nº 376, de 15 de março de 2016, que altera membros
da comissão especial executora do Processos Seletivos Simplificados,
RESOLVE
Anular todos os atos ocorridos após a publicação do Edital nº 034, de 03 de
março de 2016, retomando-se a avaliação documental de cada candidato, e apresentar o
seguinte novo cronograma:
Análise dos currículos / critério de desempate
Publicação do resultado preliminar
Recurso
Manifestação da Comissão na reconsideração
Julgamento do Recurso pelo Prefeito e Aplicação do
critério de desempate
Publicação da relação final de inscritos

3 dias
1 dia
3 dia
1 dia
1 dia

18 a 21 de março
22/03/2016
até 28/03/2016
29/03/2016
30/03/2016

1 dia

31/03/2016

As

divulgações

serão

realizadas

exclusivamente

no

www.serafinacorrea.rs.gov.br, conforme consta no item 1.3 do Edital 20/2016.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa,17 de março de 2016.

Ademir Antonio Presotto
Prefeito Municipal.
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