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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITUPIRANGA- PA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SEMAS 2023 

 

 

EDITAL N º 001, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023 – TERCEIRA CONVOCAÇÃO 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA – PA, por meio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei n° 232/2021, 

de 24 de dezembro de 2021, torna pública a 3ª CONVOCAÇÃO dos aprovados no Processo 

Seletivo Público Simplificado – PSS Nº 001/2023 – PMI/SEMAS,  para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, por tempo determinado, para manutenção dos serviços e 

superior e predominante interesse público, dentro da conveniência e necessidade dos respectivos 

serviços públicos municipais na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

conforme relação a seguir: 

 

1.Relação de candidato convocado, conforme ordem de classificação: 

         

1.1-ASSISTENTE SOCIAL: 

 

 

 

 

 

2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer: 

 

2.1 - No dia 16/03/2023 às 08:00h,  na Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, 

localizada na Travessa Santo Antônio, s/n – Centro, Itupiranga-PA, para apresentação da habilitação 

específica dos requisitos do cargo (original e cópia); entrega de 

documentos necessários para sua contratação (original e cópia); conforme relação constante no anexo 

V do edital do Processo Seletivo Público Simplificado – PSS Nº 001/2023 – PMI/SEMAS. 

 

2.2. Após a entrega da documentação na Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, o 

candidato aprovado receberá memorando com o devido local de trabalho, que deverá ser apresentado 

a sua chefia imediata. 

 

2.3. 3. A ausência do candidato nas datas e horários acima definidos ou a não apresentação de 

qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do 

presente processo seletivo. 

 

Itupiranga, 15 de Março de 2023. 

 

 

Benjamin Tasca 

Prefeito Municipal  

NOME CLASSIFICAÇÃO 

GILSIMAR WILL DA S. DE LUCENA 1º 
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