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NOTA PÚBLICA – COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DO SINPROSAN 

 

A Comissão de Negociação do SINPROSAN vem a público divulgar 

informações a respeito da reunião com a Secretária de Educação e seus assessores 

da SEMED que teve como ponto de pauta o Processo Seletivo Simplificado para 

temporários das unidades de ensino do município de Santarém. Esclarecemos que 

alguns pontos do Edital de abertura não serão divulgados nesta nota em virtude 

de se manter o sigilo e legibilidade do processo acima especificado. Dessa forma 

a Comissão de Negociação do SINPROSAN atende o que se acordou que foi de 

informar: 

a) Período de Inscrição: 16 a 19 de janeiro de 2018; 

b)  A ficha de inscrição deverá ser preenchida no site que será informado no 

Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado; 

c) O Edital do PSS será publicado no dia 15 de janeiro de 2018 no site da 

prefeitura. 

d) O SINPROSAN disponibilizará notebooks com acesso à Internet para que 

o(a) candidato(a) possa fazer sua inscrição, sendo assim o horário de 

atendimento da sede do SINPROSAN será estendido até às 19h sem 

intervalo para o almoço (como suporte teremos o SINPROSAN e o NTM – 

Escola do Parque). Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada 

do(a) candidato(a); 

e) A Comissão de Negociação se colocará à disposição para esclarecer 

quaisquer ponto que o(a) candidato(a) por ventura possa vim a ter dúvidas em 

relação às sessões e/ou etapas publicadas no Edital do PSS; 

 

Informa-se que os demais pontos de pautas protocolados via ofício na 

Secretaria de Educação e Prefeitura Municipal serão discutidos em reunião com 

data para o dia 16 de janeiro de 2018. 

 


