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Salinas da Margarida

Editais

Edital nº 002/2021 de 29 de janeiro de 2021.

EDITAL DE ALTERAÇÃO DE PRAZOS.

A Secretaria Municipal de Educação de Salinas da Margarida, no uso de suas atribuições legais
com base na Lei Municipal nº 592, de 12 de dezembro de 2018, alterada pela Lei Municipal nº
641 de 13 de janeiro de 2021, e o edital nº 001 de 22 de janeiro de 2021,
x
x
x

Considerando que o calendário de matrículas das Instituições de Ensino encontram-se
em sua maioria abertos até o início do mês de fevereiro,
Considerando as limitações impostas pela pandemia de Covid -19;
Considerando o interesse público e as finalidades sócias do Programa “Bolsa
Universitária”
Resolve:
Modificar os prazos do edital nº 001, de 22 de janeiro de 2021, conforme segue.

1. O item 3.4.1 do edital passa a vigorar com os seguintes prazos.
3.4.1 Protocolo de inscrição até o dia 09 de fevereiro de 2021, das 09h:00min as
12h:00min e das 14h:00min as 17h:00min na Secretaria Municipal de Educação situada
na rua Lidio Pena s/n, Centro, Salinas da Margarida – Ba.
2. Em face da alteração do prazo de aceitação das inscrições serão aceitos os
documentos entregues até a data de 09 de fevereiro de 2021.
3. Ficam mantida todas as regras previstas no edital nº 001, de 2021, e não
modificadas por este edital.

Salinas da Margarida, 29 de janeiro de 2021.

Marleide Barroso Lima
Secretária Municipal de Educação
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