Governo do Estado do Amapá
Secretaria de Estado da Educação
Coordenadoria de Educação Básica e Profissional

Edital nº 15/2013- SEED/AP
Seleção de professor Bolsista PRONATEC – SANTANA
REVOGAÇÃO

COMUNICADO DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 15/2013 – 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 15/2013 –
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 do total de 158 candidatos inscritos para a função de
Professor Bolsista do PRONATEC/SEED, para o Município de Santana, 33,5% o que
corresponde a 53 candidatos obtiveram pontuação 0 (zero) atribuída, forma
automática, pelo sistema corporativo de seleção hospedado no PRODAP;
CONSIDERANDO, que foram interpostos 6 recursos e desses, 67% se
referem o problema da não pontuação e, que, após análise técnica pelos analistas
de sistemas do PRODAP, foi diagnosticado um erro na configuração do questionário
que armazena as informações referentes à qualificação dos candidatos impedindo a
atribuição de pontos para uma parte dos candidatos;
CONSIDERANDO, que o processo seletivo em andamento não pode ser
mantido, em razão da falha tecnológica deixou de assegurar igualdade de condições
de competição entre todos os candidatos inscritos;
RESOLVE,
REVOGAR o Processo Seletivo PRONATEC - Santana realizado pelo Edital
Nº 15/2013 – 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 28 de novembro de 2013.

Elda Gomes Araújo
Secretária de Estado da Educação

