ERRATA III – EDITAL CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
CARGOS/ESPECIALIDADES DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO/TÉCNICO NO
ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
O Prefeito do Município de Garanhuns, no uso de suas atribuições e acatando
sugestões do TCE, resolve introduzir, no Edital de que trata a Portaria GP Nº
98/2015, de 03 de fevereiro de 2015, as alterações a seguir:
I- O subitem 2.2 passa a vigorar com a seguinte redação:
“2.2 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

2.2.1. Do total de vagas ofertadas neste Edital, serão reservadas 3% (três por
cento) para pessoas com deficiência, observando-se o detalhamento do Anexo
I deste Edital, conforme artº 97, inciso VI da Constituição Estadual de
Pernambuco de 1989”.
II- O subitem 9.3 do Edital passa a vigorar com a seguinte redação:
“9. DOS RECURSOS

9.3. Os recursos deverão ser encaminhados via Internet, através do endereço
eletrônico conupe.garanhuns@gmail.com, ou através dos Correios, via Sedex
com aviso de recebimento, para a CONUPE, situada à Rua Carlos Chagas, nº
136, Térreo, Sala 04, Bairro de Santo Amaro, Recife – PE, CEP 50.100 – 080”.
III-O subitem 13.7 passa a vigorar com a seguinte redação:
“13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na entidade executora,
enquanto estiver participando do Concurso, até a homologação do seu
resultado final. São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos
decorrentes da não atualização de seu endereço”.
IVQUADRO DE VAGAS COM RESERVAS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIAS E REMUNERAÇÃO MENSAIS
“ANEXO I

No quadro de vagas, que apresenta o número de vagas do concurso, passa a
ser 01 (um) o número de vagas reservadas para pessoas com deficiência nos
cargos de Agente Comunitário de Saúde, Guarda Municipal e Professor I”.
V-

Requisitos, Remunerações, Jornadas de Trabalho e Atribuições.

“ANEXO I

Na Jornada de Trabalho, que apresenta a carga horária dos cargos, passa a
ser 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais a carga horária para os cargos
de Assistente Social, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo,
Nutricionista e Psicólogo.

