
 

 

  

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

                                                                          
CNPJ nº 34.670.976/0001-93 Av. das Nações nº 73 – Cumaru do Norte – Pará 

 

EDITAL DE ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2021- PMCN 

 
 
 
A Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, Estado do Pará, faz saber a todos os candidatos inscritos 
no presente Processo Seletivo Simplificado – PSS, que devido ao momento de grave calamidade 
pública que o Brasil e o mundo ainda passam, e que em momentos excepcionais é necessário medidas 
excepcionais, faz saber: 
 
Considerando o notório conhecimento das regras sanitárias e de isolamento social das pessoas 
diagnosticadas com Covid-19, Lei Federal Nº 13.979, DE 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus, Decreto Estadual n° 800/2020 e Municipal n° 076/2021; 
 
Considerando a quantidade de inscritos convocados para a terceira fase do processo seletivo; 
 
1. Altera-se a data da terceira fase prevista no edital n°002/201. 
1.1 Acrescenta-se ao cronograma a data do dia 28/12/2021 ao cronograma de datas e atividades 

de caráter obrigatório.  
Leia-se o cronograma de datas e atividades da seguinte forma: 
 

DATA ATIVIDADES 

29/11/2021 Publicação do Edital de Abertura do PSS 001/2021 

29/11/2021, 08/12/2021 

Das 08:00 às 14:00 horas 

Período de inscrição no processo seletivo e apresentação dos 

documentos - Primeira Fase 

09/12/2021 até 13/12/2021 Análise documental e curricular – Segunda Fase 

13/12/2021 Divulgação do resultado dos inscritos 

14/12/2021 a 16/12/2021 Período de Recurso da Inscrição 

16/12/2021 Edital de Convocação para terceira fase 

22/12/2021 à 23/12/2021, e 

28/12/2021 

Entrevistas – Terceira Fase 

29/12/2021 Divulgação preliminar dos resultados 

30/12/2021 Prazo final para recurso 

03/01/2022 Divulgação do resultado final 

 
  
O não comparecimentos no local, dias e horas determinado, implicará em imediata ELIMINAÇÃO do 
candidato, nos termos estabelecidos no edital n° 002/2021. 
 
Cumaru do Norte-PA, 21 de dezembro de 2021. 

 Jeane Claudia Da silva 
Presidente da Comissão Organizadora do Seletivo 


