
 

 

ERRATA EDITAL Nº 01/2018 

 

 

O Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social - CENDHEC, CNPJ nº 

24.417.305/0001-61, organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, publica ERRATA do Edital de 

processo seletivo de profissionais para atuar no Projeto “CONSTRUÇÃO DO PLANO 

DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

ALAGOAS”. 

 

ONDE SE LÊ: 

4. DO PRAZO E ENVIO DOS CURRICULOS 

4.1 Os/as interessados/as devem entregar pessoalmente o currículo na sede do CENDHEC, localizado 

na Rua Galvão Raposo, nº 295, bairro Madalena, Recife – PE, das 8:00 às 12:00 – das 14:00 às 17:00, ou 

encaminhar para o email cendhec@cendhec.org.br com o assunto SELEÇÃO PDDHCA/AL, até o dia 

17 de janeiro de 2018. 

LEIA-SE: 

4. DO PRAZO E ENVIO DOS CURRICULOS 

4.1 Os/as interessados/as devem entregar pessoalmente o currículo na sede do CENDHEC, localizado 

na Rua Galvão Raposo, nº 295, bairro Madalena, Recife – PE, das 8:00 às 12:00 – das 14:00 às 17:00, ou 

encaminhar para o email cendhec@cendhec.org.br com o assunto SELEÇÃO PDDHCA/AL, no prazo 

discriminado no item 11.CRONOGRAMA deste Edital. 

 

ONDE SE LÊ: 

8. DO RESULTADO 

8.1 O resultado final do processo seletivo, por ordem de classificação, será divulgado no dia 30 de 

janeiro de 2018 no endereço eletrônico do CENDHEC (www.cendhec.org.br), sendo nesta ocasião 

também convocado/a o/a candidato/a selecionado para apresentação dos documentos citados no item 

9.1. 

LEIA-SE: 

8. DO RESULTADO 

8.1 O resultado final do processo seletivo, por ordem de classificação, será divulgado no prazo 

discriminado no item 11.CRONOGRAMA deste Edital no endereço eletrônico do CENDHEC 

(www.cendhec.org.br), sendo nesta ocasião também convocado/a o/a candidato/a selecionado para 

apresentação dos documentos citados no item 9.1. 

 

ONDE SE LÊ: 

9. DA CONTRATAÇÃO 

9.2 Os documentos listados no item 9.1 deste Edital deverão ser entregues em envelope, na sede do 

CENDHEC no dia 31 de janeiro de 2018, impreterivelmente. 

LEIA-SE: 

9. DA CONTRATAÇÃO 

9.2 Os documentos listados no item 9.1 deste Edital deverão ser entregues em envelope, na sede do 

CENDHEC no prazo discriminado no item 11.CRONOGRAMA deste Edital, 

impreterivelmente. 

 

 

José Ricardo Oliveira 

Coordenador Geral 
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