
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

 Na condição de presidente da Comissão Organizadora criada em 20 de 

dezembro de 2021 pelo Decreto Municipal Nº 265 para acompanhar todo o 

processo seletivo simplificado no ano de 2022, esclareço que, ao longo de todo 

este processo, nuca houve nenhuma irregularidade na convocação dos 

candidatos selecionados para as vagas oferecidas em seus editais. 

Nossas ações têm sido pautadas na retidão, lisura e transparência. Para 

tal, criamos um portal eletrônico em que todos os nossos atos são publicados 

e podem ser acompanhados pelos órgãos reguladores, bem como pela popu-

lação em geral, para se certificarem do que aqui afirmo. 

Desta forma, esclareço que são falsas as denúncias publicadas em redes 

sociais dando conta de que esta comissão tenha faltado com a correção de 

seus atos na convocação de candidatos selecionados pelo referido PSS.  

Sobre a convocação de professores feita mediante o Decreto Municipal 

Nº 083/21, esclareço que tal convocação foi feita com base no item 1.3 do Edital 

02/20-SEMED/PMH, publicado no DOM-AM de 08 de janeiro de 2020, cuja lista 

de selecionados e convocados consta neste mesmo órgão de imprensa 

mediante os Decretos Municipais 027 e 028 de 13 de fevereiro de 2020, uma 

vez que, por conta da pandemia da COVID-19, nenhum processo seletivo foi 

feito no ano de 2021. Portanto, estas denúncias manipulam dados e fatos que 

não podem ser comprovados, induzindo seus leitores a terem dados do PSS 

de 2020 (realizado na gestão passada) como se fossem do PSS de 2022. 

Desta forma, esclarecemos que as supostas provas de que se valeram 

aqueles que usaram dados do Decreto 083/21 com o intuito de denegrir a 

imagem de personalidades públicas da atual legislatura e gestão municipais 

falseiam a verdade dos fatos e merecem, com isto, o nosso mais veemente 

repúdio.  

Humaitá (AM), 18 de junho de 2022 

 

 
 

https://www.semedpmh.com/documentos-nota 

 

 

Dnávia Miranda Neves Lobato 

Presidente da Comissão Organizadora 

do PSS SEMED/PMH 2202 
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