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PREFEITURA DE SURUBIM (PE) 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
Da entrega da documentação comprobatória de títulos e experiência profissional. 
 
1. Conforme disposto no EDITAL Nº 01/2018, PUBLICADO EM 14 DE AGOSTO DE 2018, da SELEÇÃO PÚBLICA 
SIMPLIFICADA, os candidatos que tiveram sua inscrição confirmada através do Cartão de Confirmação de Inscrição 
poderão apresentar a documentação comprobatória de títulos e experiência profissional nos endereços abaixo, no 
período de 20/11/2018 até 22/11/2018: 
 

Endereço da sede do ADM&TEC: Rua Prof. Ângela Pinto, Nº 88, sala 05 – Torre – Recife/PE – CEP: 50.710-010 - 
FONE: (81) 3445.4469. Atendimento de segunda a sexta, das 08h00 às 17h00 (entrega de documentação 
presencialmente ou por correspondência com aviso de recebimento). 

 
Endereço da central de atendimento na Prefeitura de Surubim (PE): Rua JOÃO BATISTA, Nº 80, Auditório – Centro 
– Surubim/PE, CEP: 55750-000. Atendimento das 08h00 às 13h00 (entrega de documentação presencialmente 
ou por correspondência com aviso de recebimento). 

 
2. O candidato é responsável por todas as informações apresentadas no momento da entrega da documentação 
comprobatória de títulos e experiência profissional. 
 
3. Todos os documentos devem ser entregues, obrigatoriamente, em envelope lacrado pelo candidato. 
 
4. O representante do Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC, responsável pelo recebimento do protocolo 
da documentação de títulos, não está autorizado a emitir qualquer parecer avaliativo sobre os títulos e demais 
documentos recebidos por ele. 
 
5. Apenas serão pontuados os títulos e comprovantes de experiência profissional legíveis, devidamente autenticados e 
diretamente relacionados ao cargo pretendido. 
 
6. As disposições deste edital não alteram o disposto no EDITAL Nº 01/2018, PUBLICADO EM 14 DE AGOSTO DE 2018, 
da SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA, e suas alterações. 
 
 
 
Surubim, em 15 de novembro de 2018. 
 
 
 

Ana Célia Cabral de Farias 
PREFEITA 


