
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

a todos(as) os(as) inscritos(as) no PSS SEMED/PMH 2022 
 

 

 Devido ao aumento de casos da COVID-19 na cidade de Humaitá nos 

últimos dias, precisamos alterar o cronograma do PSS SEMED/PMH 2022 em 

sua fase final. Para isto, estaremos encaminhando a alteração a ser feita 

oficialmente nos Editais do PSS para publicação no Diário Oficial dos 

Municípios tão logo possamos precisar as novas datas, uma vez que as que 

constam no cronograma dos Editais 01, 02 e 03/21-SEMED/PMH foram sus-

pensas por força do Decreto Municipal nº 05/22-GP/PMH. 

 Um processo seletivo como o que está em curso envolve uma equipe de 

vários profissionais, especialmente designados para funções/atribuições espe-

cíficas e que por elas respondem junto à Secretaria Municipal de Educação 

para que todo o PSS seja integralmente executado à base de princípios legais, 

morais e éticos para que sejam garantidas a transparência, a lisura, a retidão e 

o compromisso com a prestação de um serviço público que coloque o respeito 

para com o cidadão acima de tudo. 

 Nas duas primeiras fases (inscrição e aplicação das provas), tudo trans-

correu dentro das nossas expectativas e em consonância com o previsto nos 

editais do PSS. Na terceira fase (gabaritos, correção, recursos e resultados), 

sofremos um atraso por conta da quantidade de recursos apresentados e já 

respondidos, o que acarretou no atraso do início da correção das provas.  

Infelizmente, a equipe de corretores dos cartões de respostas foi 

prejudicada com a saída de dois dos seus quatro integrantes por terem sido 

positivados para a COVID-19 que, neste momento, volta a nos afetar direta e 

indiretamente com mais um surto no município, surto este que levou o Chefe 

do Executivo a baixar um decreto restringindo atividades presenciais no âmbito 

de algumas repartições públicas municipais. 



 

Por se tratar de um trabalho que não pode ser feito de forma remota, 

continuamos trabalhando para que tenhamos todos os resultados das provas e 

a classificação dos candidatos publicados até o próximo sábado. A equipe não 

parou seus trabalhos, porém o ritmo com que vinha trabalhando foi diminuído.  

No entanto, a quarta e última fase do PSS – etapa em que os clas-

sificados/selecionados são convocados a se apresentarem para a assinatura 

de contrato – terá que ser realizada de forma totalmente presencial, pois os 

novos contratados terão que entregar documentos pessoalmente e assinar 

documentos junto à Comissão portariada para realizar a tarefa de recebê-los 

no endereço que seria publicado no Decreto de Convocação, que sucede ao 

Decreto de Homologação do PSS, que estava previsto para ser publicado no 

próximo dia 28 de janeiro (sexta-feira próxima).  

Como o Decreto nº 05/22 (Gabinete do Prefeito) estende o prazo de sus-

pensão das atividades presenciais até o dia 01 de fevereiro de 2022 e, ainda 

sem que saibamos se ele será prorrogado ou encerrado nesta data, somente a 

partir de 02 de fevereiro de 2022 é que nós teremos condições de tornar 

públicas as datas para a publicação dos decretos com as novas datas para a 

apresentação dos candidatos a serem contratados. 

Esperando contar com a compreensão de todos(as), desde já agrade-

cemos, e rogamos a Deus para que logo possamos voltar a nos encontrar no 

presencial e dar continuidade ao processo seletivo em sua fase final.  

Humaitá (AM), 26 de janeiro de 2022 

 

Arnaldina do Socorro Chagas 

Secretária Municipal de Educação 

SEMED/PMH 

 

Dnávia Miranda Neves Lobato 

Presidente da Comissão Organizadora 

do PSS SEMED/PMH 2202 


