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NOVO PERÍODO DE INSCRIÇÃO

A Missão Evangélica Caiuá, através da Comissão de Seleção do DSEI MANAUS, referente
ao Processo Seletivo 002/2022, resolve publicar um NOVO PERÍODO DE INSCRIÇÃO, nos
seguintes termos:

1. CONSIDERANDO que a Comissão de Seleção do presente PSS, percebeu que ao final
da tarde do dia 20/10/2022 (último dia de inscrição), “instabilidade” no e-mail que
recebia as referidas inscrições, resolveu abrir um período de inscrições para os
candidatos que tiveram o seu e-mail de inscrição negado ou retorno desse e-mail sem a
efetivação da inscrição;

2. Assim, o antigo e-mail (psscaiuamanaus2022@gmail.com) que recebia as inscrições,
até a data de 20 de outubro de 2022, não está recebendo mais inscrições, e, SOMENTE
os candidatos que tiveram seus e-mails retornados (que não conseguiram fazer sua
inscrição dentro do prazo do dia 14 a 20 de outubro de 2022) DEVERÃO enviar um novo
e-mail (nos padrões exigidos no Edital de Abertura) para o seguinte e-mail:
psscaiuamanaus2022.2@gmail.com;

3. IMPORTANTE SALIENTAR, que os candidatos que se enquadram dentro das condições
dos itens 1. e 2. do presente, além de enviar sua inscrição, conforme estipula o item 2.
do Edital de Abertura, DEVERÃO NECESSARIAMENTE enviar em separado uma imagem
(ou afim) provando que tiveram seu e-mail recusado (dentro do prazo de inscrições), ou
seja, o candidato que nesse novo prazo de inscrições enviar e-mail de inscrição sem
prova de que teve seu e-mail recusado terá sua inscrição INDEFERIDA;

4. Assim, o novo período de inscrição, somente para os candidatos que tiveram seu e-
mail recusado, se dá das 08:00 horas do dia 25 de outubro de 2022 até as 08:00 do dia
26 de outubro de 2022 (Horário Local), de modo que fora desse prazo, mesmo os
candidatos que tiveram seu e-mail recusado, também terão suas inscrições indeferidas;

5. Consequentemente, devido as instabilidade que apresentou o primeiro e-mail, toda
e qualquer comunicação com a comissão de seleção deverá ocorrer pelo novo e-mail
informado (psscaiuamanaus2022.2@gmail.com), em especial, os possíveis recursos
advindo das fases do Processo Seletivo do DSEI MANAUS de nº 002/2022.

Manaus, 24 de outubro de 2022
COMISSÃO DE SELEÇÃO


