Edital nº 02/2014-PRONATEC/SEED/AP
Governo do Estado do Amapá
Secretaria de Estado da Educação
Coordenadoria de Educação Básica e Profissional

Seleção de Bolsista não docente MACAPÁ E SANTANA
REVOGAÇÃO

COMUNICADO DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 02/2014 – SEED/AP
para a Bolsa-Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PRONATEC

A Secretária de Estado da Educação, no uso de suas atribuições legais, em especial ao
que diz a Súmula 473 do STF, torna pública a REVOGAÇÃO do Processo Seletivo
PRONATEC/SEED/AP, aberto através do Edital Nº 02/2014 – PRONATEC/SEED/AP, o
que reforça o poder de autotutela administrativa, segundo o qual a Administração pode
agir de ofício e rever seus próprios atos.
CONSIDERANDO, que a Secretaria de Estado da Educação assumiu junto ao
PRONATEC a responsabilidade para realizar o processo seletivo para escolha de
profissionais que atuarão nos cursos de Educação Profissional;
CONSIDERANDO, que houve conflito entre o que diz o Edital em seu item 6: DAS
INSCRIÇÕES no qual consta que no sub item 6.6. “Ao preencher o formulário de
inscrição, o candidato obrigatoriamente indicará um único município, uma única
função e um único turno que pretende concorrer conforme o item 04”, e o sistema de
inscrição que não contempla tais exigências contidas na ficha de inscrição do sistema
online;
CONSIDERANDO, que as informações relacionadas à formação mínima exigida no Edital
no Quadro III, referente aos Apoios Acadêmicos Administrativos, o qual exige em seu
Critério a Formação mínima: Técnico de Nível Médio ou Nível Médio Básico com
pontuação de 20 pontos e Cursos de qualificação na área de informática de no
mínimo 160h com 05 pontos impedindo a atribuição do total de pontos para os
candidatos;
CONSIDERANDO, das vagas disponibilizadas para os candidatos deficientes no Edital no
seu Item 1.1 “Das vagas para Pessoas com Deficiência: das vagas ofertadas conforme
o Anexo I deste Edital 5% (cinco por cento) são reservadas para as pessoas com
deficiência, desde que as deficiências sejam compatíveis com o exercício de suas
atividades profissionais, podendo as mesmas serem ocupadas pelos demais candidatos
concorrentes na hipótese do não preenchimento por pessoa com deficiência” não são
contemplados na inscrição online;
CONSIDERANDO, que o processo seletivo em andamento não pode ser mantido, em
razão da falha no Edital e no sistema de inscrição deixou de assegurar igualdade de
condições de competição entre todos os candidatos inscritos;

RESOLVE,
REVOGAR o Processo Seletivo PRONATEC - Macapá realizado pelo Edital Nº 02/2014 –
PRONATEC/SEED/AP e determinar a realização de novo processo Seletivo Simplificado
para preenchimento das vagas ofertadas no ora revogado.

Os interessados no processo seletivo deverão acompanhar os avisos que serão
publicados no ambiente virtual www.seed.ap.gov.br e www.processoseletivo.ap.gov.br.
Macapá-AP, em 21 de maio de 2014.

Elda Gomes Araújo
Secretária de Estado da Educação

