
 

Errata do Edital 

 

Com o objetivo de assegurar a plena lisura no processo de seleção de estagiários 
da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga- Edital 01/2021, o Centro de 
Integração Empresa Escola - CIEE e Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, 
retifica as informações a seguir: 
 

 

 

 

Onde se lê: 

 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.2. As inscrições serão recebidas somente via internet, pelo site: www.ciee.org.br, 

no período de 03/03/2021 até às 12:00 (horário de Brasília) do dia 17/03/2021, 

incluindo sábados, domingos e feriados. Não serão aceitas outras formas de 

inscrições. 

 

 

6. DAS DIVULGAÇÕES DE RESULTADOS E RECURSOS 

 

6.1. Após a avaliação, a lista de classificação provisória com o resultado dos(as) 

aprovados(as) será divulgado no site do CIEE www.ciee.org.br em 30/03/2021. 

 

6.2. Serão admitidos recursos contra a classificação provisória, que deverão ser 

encaminhados eletronicamente no dia 31/03/2021, para o endereço 

pspublicos0126@ciee.ong.br em formulário específico, disponível para download no 

site do CIEE. 

 

6.9. A publicação da lista de classificação definitiva será feita em 09/04/2021. 

 

 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.8. Do cronograma das etapas: 

 



 

Etapa Data 

Período de inscrição e envio da documentação 

comprobatória. 

03/03/2021 até às 12:00 horas do 

dia 17/03/2021 

Publicação da classificação provisória. 30/03/2021 

Interposição de recursos contra a classificação 

provisória. 

31/03/2021 

Publicação da classificação definitiva. 09/04/2021 

 

 

 
Leia-se:   

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.2. As inscrições serão recebidas somente via internet, pelo site: www.ciee.org.br, 

no período de 03/03/2021 até às 12:00 (horário de Brasília) do dia 05/04/2021, 

incluindo sábados, domingos e feriados. Não serão aceitas outras formas de 

inscrições. 

 

6. DAS DIVULGAÇÕES DE RESULTADOS E RECURSOS 

 

6.1. Após a avaliação, a lista de classificação provisória com o resultado dos(as) 

aprovados(as) será divulgado no site do CIEE www.ciee.org.br em 16/04/2021. 

 

6.2. Serão admitidos recursos contra a classificação provisória, que deverão ser 

encaminhados eletronicamente no dia 19/04/2021, para o endereço 

pspublicos0126@ciee.ong.br em formulário específico, disponível para download no 

site do CIEE. 

 

6.9. A publicação da lista de classificação definitiva será feita em 30/04/2021. 

 



 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.8. Do cronograma das etapas: 

 

Etapa Data 

Período de inscrição e envio da documentação 

comprobatória. 

03/03/2021 até às 12:00 horas do 

dia 05/04/2021 

Publicação da classificação provisória. 16/04/2021 

Interposição de recursos contra a classificação 

provisória. 

19/04/2021 

Publicação da classificação definitiva. 30/04/2021 

 

 

 

 

 

São Luiz do Paraitinga, 22 de março de 2021. 

 

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 


