Aditivo ao Edital nº 001/2014, de 20 de janeiro de 2014

CONSIDERANDO os fatos e os fundamentos jurídicos apresentados pela
Secretaria Segurança Urbanos e Tecnologia – SESUTEC, por meio do oficio
nº123/2014 de 24 de fevereiro de 2014;
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, no uso de suas atribuições legais
resolve aditivar o Edital nº 001/2014 de 20 de janeiro de 2014, nos itens e
subitens abaixo relacionados que passam a ter a seguinte redação:
1.2.CRONOGRAMA
Será divulgado na Internet, no endereço
Período, de Realização do Curso eletrônico
do
Município,
www.caucaia.ce.gov.br e em jornais de
de Formação e Capacitação
grande circulação do Estado do Ceará
Será divulgado na Internet, no endereço
Local do Curso de Formação e eletrônico
do
Município,
Capacitação
www.caucaia.ce.gov.br e em jornais de
grande circulação do Estado do Ceará

2. DA CONVOCAÇÃO: 2.1. Ficam convocados, em primeira chamada para
matricula no Curso de Formação e Capacitação, por este Edital, 45(quarenta e
cinco) candidatos. 2.2. O Curso de Formação e Capacitação será realizado sob
a responsabilidade de empresa especializada e gerenciado pela Secretaria de
Segurança Urbana e Tecnologia - SESUTEC. 4.2.2. O período de realização,
data e local do Curso de Formação e Capacitação será divulgado na Internet,
no endereço eletrônico do Município www.caucaia.ce.gov.br e em jornais de
grande circulação do Estado do Ceará, sendo de responsabilidade exclusiva do
candidato a identificação correta do local de realização do curso e o
comparecimento no horário determinado.
5.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 5.1. Os candidatos matriculados no Curso de
Formação e Capacitação farão jus durante o curso a uma bolsa de estudos
correspondente ao valor de um salário mínimo municipal para custeio de
transporte, alimentação e uniformes (blusa, boné, calça e tênis).

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA, 27 de fevereiro de
2.014.
JOSÉ CASTELO BRANCO CRISÓSTOMO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
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