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Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Monte Horebe
Rua Pedro Gondim, nº 220 - Centro, CEP: 58.950-000 - CNPJ nº 08.924.011/0001-70
SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO

PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL Nº. 001/2020
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA N.º 01, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.
O Governo do Município de Monte Horebe/Paraíba, por meio da Secretaria da Cultura e do Turismo, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, faz saber a todos, do ADENDO AO EDITAL Nº. 001/2020, Edital de Seleção
Pública: Edição CREUSA PEREIRA DE SOUSA – CREUZA PEREIRA, respeitando os princípios da transparência,
isonomia, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, equilíbrio na distribuição dos recursos,
gratuidade e acesso à inscrição, conforme o que se segue:
1 – DA ALTERAÇÃO DO EDITAL
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
No item do Edital 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES onde se lê: 1.2. O presente concurso compreenderá as
seguintes fases: a. Inscrição: fase de recebimento das iniciativas; (23 de setembro à 30 de setembro de 2020); b.
Habilitação: verificação da documentação solicitada pelo Edital de caráter eliminatório; (01de outubro a 05 de outubro
de 2020); c. Prazo para recurso. (06 de outubro a 08 de outubro de 2020); Homologação: resultado final do concurso,
na qual são publicados os candidatos selecionados para recebimento do prêmio; (09 de outubro a 10 de outubro de
2020); d. Convocação: prazo no qual os selecionados encaminham a documentação complementar exigida pelo
Edital para o recebimento do prêmio; (10 de outubro a 15 de outubro de 2020) e, e. Acompanhamento: envio do
relatório descritivo das atividades desenvolvidas até 31 de dezembro de 2020, após a emissão da ordem bancária.
Leia-se: 1.2. O presente concurso compreenderá as seguintes fases: a. Inscrição: fase de recebimento das
iniciativas; (01 de outubro a 15 de outubro de 2020); b. Habilitação: verificação da documentação solicitada pelo
Edital de caráter eliminatório; (16 de outubro a 21 de outubro de 2020); c. Prazo para recurso. (22 de outubro a 29
de outubro de 2020); Homologação: resultado final do concurso, na qual são publicados os candidatos selecionados
para recebimento do prêmio; (06 de novembro a 10 de novembro de 2020); d. Convocação: prazo no qual os
selecionados encaminham a documentação complementar exigida pelo Edital para o recebimento do prêmio; (10 de
novembro à 16 de novembro de 2020) e, e. Acompanhamento: envio do relatório descritivo das atividades
desenvolvidas até 31 de dezembro de 2020, após a emissão da ordem bancária.
2 - DOS DEMAIS ASSUNTOS
Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste ADENDO, seguem o disposto no
Edital.
Monte Horebe, Estado da Paraíba, em 01 de outubro de 2020.
MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

