Governo do Estado da Paraíba
Secretaria de Estado da Administração
Secretaria de Estado da Educação
Comissão do Concurso Público para a Secretaria da Educação

EDITAL Nº 05/2017/SEAD/SEE
RETIFICAÇÃO
O Governo do Estado da Paraíba, em cumprimento o que versa no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal
de 1988, e a Secretaria de Estado da Administração da Paraíba, no uso de suas competências e atribuições,
amparadas no disposto na Lei n.º 8.186, de 16 de março de 2007, por meio da Comissão do Concurso
Público, constituída pelo Ato Governamental n.º 2.454 de 21/09/2017, publicado no Diário Oficial do Estado
da Paraíba no dia 22 de setembro de 2017, e considerando os termos elencados no contrato firmado com o
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, tornam público o presente Edital de
RETIFICAÇÃO do ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO do Edital 01/2017/SEAD/SEE – Abertura das
Inscrições, publicado do Diário Oficial do Estado de 05/10/2017, do Concurso de Provas Objetiva e Títulos,
para o ingresso no Cargo de Professor de Educação Básica 3, da Carreira do Magistério Estadual, para o
âmbito da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba, considerando o disposto na Lei n.º 7.419, de 15 de
outubro de 2003, alterações posteriores e pelas normas estabelecidas neste Edital e seus anexos, conforme
segue:
1. Em virtude da alteração da data de término das inscrições, altera-se o ANEXO II – CRONOGRAMA
PREVISTO:
EVENTOS
•
•
•

Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos
Divulgação dos candidatos que se declararam na condição de Pessoa com
Deficiência – PCD
Divulgação preliminar das inscrições

Prazo para interpor recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento
especial e dos candidatos que se declararam na condição de Pessoa com
Deficiência – PCD
• Recursos contra o resultado das inscrições preliminares
Demais datas permanecem inalteradas.

DATAS PREVISTAS

21/11/2017

•

22/11 e 23/11/2017

2. Permanecem inalterados os demais itens e subitens do Edital 01/2017/SEAD/SEE – Abertura das
Inscrições, publicado do Diário Oficial do Estado de 05/10/2017.

João Pessoa, 13 de novembro de 2017.

