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ESTADO DA PARAIBA 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 
                       

CHAMADA PUBLICA DE SERVIÇOS 00001/2014 
 
 
O Prefeito Municipal de Itatuba, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar 
através da Secretaria de Educação do Município, Chamada pública 00001/2014 para realizarem as inscrições, 
destinadas à seleção de candidatos ao preenchimento de vagas para a prestação de atividade voluntária por tempo 
determinado (oito meses) no Programa Brasil Alfabetizado, nos termos e nas condições disciplinadas pela 
Resolução/CD/FNDE n° 52 de 11 de dezembro de 2013 – publicada em 13 de dezembro de 2013. A chamada 
Pública estará sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, através de sua Coordenação de Educação 
de Jovens e Adultos, Os candidatos inscritos deverão apresentar os envelopes contendo a documentação para 
habilitação e respectivo até as 17 :00 horas do dia .30 de junho de 2014, na sala da Secretaria de Educação, na  
Rua Praça Benjamim Gomes Maranhão s/n - Itatuba - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a 
sessão pública para abertura dos referidos envelopes. O Edital desta Chamada Pública encontra afixado no mural 
da prefeitura e em locais públicos de ampla circulação no município. Recurso: 56.000,00 previsto no orçamento 
vigente. Informações: os interessados poderão obter cópia deste edital bem com maiores esclarecimentos, junto a 
referida Secretaria no endereço supracitado, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis 

 
 

Telefone: (083) 3398-1020 
Itatuba - PB, 25 de junho de 2014 

 
ARON RENÉ MARTINS DE ANDRADE 

           PREFEITO 
 

 


