
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER  
(28) 3520-1501, turismo@piuma.es.gov.br  

 

ERRATA -  EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019/  
Errata nº 02 
ONDE SE LÊ: 
 

NO ANEXO I - CRONOGRAMA 

ONDE SE LÊ: Cronograma abaixo 
 

ANEXO I – Cronograma 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO 

DA CHAMADA 
O candidato convocado deverá comparecer na 
SEMTEL no prazo de até 48h para conferência dos 
documentos. 

10/12 à 
11/12/2019 

 8h às 17h 

Análise da documentação 12/12/2019 8h às 17h 

Resultado e Publicação da Classificação e início do 
recurso 

13/12/2019 12h00min 

Recurso 
Os pedidos de recurso dos resultados de 
classificação deverão ser realizados no prazo de 
02 (dois dias) a contar da data da divulgação da 
classificação, mediante preenchimento do 
formulário no painel do candidato no site: 
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/selecao, 
no link próprio para recursos 
 

13 a  
14/12/2019   

12h00min 

Resultado do recurso e Homologação do Resultado 
Final 
 

16/12/2019 
A partir de 
12h00min 

 
O cronograma poderá ser modificado a critério da Comissão diante de fatos de 
relevante interesse público ou atraso na realização das fases programadas. 

 

Errata nº 02 

LÊIA SE: 

 
 

NO ANEXO I - CRONOGRAMA 

Remanejamento do cronograma nas datas que segue abaixo:  

  

ANEXO I – Cronograma 

http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/selecao


ATIVIDADE DATA HORÁRIO 

DA CHAMADA 
O candidato convocado deverá comparecer na 
SEMTEL no prazo de  até 96h para conferência dos 
documentos. 

10 /12 a 
13/12/2019 

 8h às 17h 

Análise da documentação 16/12/2019 8h às 17h 

Resultado e Publicação da Classificação e início do 
recurso 

17/12/2019 12h00min 

Recurso 
Os pedidos de recurso dos resultados de 
classificação deverão ser realizados no prazo de 
02 (dois dias) a contar da data da divulgação da 
classificação, mediante preenchimento do 
formulário no painel do candidato no site: 
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/selecao, 
no link próprio para recursos 
 

17 a  
19/12/2019 

12h00min 

Resultado do recurso e Homologação do Resultado 
Final 
 

20/12/2019 
A partir de 
12h00min 

 
O cronograma poderá ser modificado a critério da Comissão diante de fatos de 
relevante interesse público ou atraso na realização das fases programadas. 
 

 
 

A Comissão, 

 

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer 

 

 

 

Piúma/ES, 11 de dezembro de 2019  

 

 

http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/selecao

