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ERRATA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2016
A Prefeitura de Chupinguaia publica a errata do processo seletivo simplificado 1/2016 abaixo
relacionado;
Onde se lê: na Inscrição nº 54 do Candidato Elias Ramos Martins Cargo Operador de Retroescavadeira
Leia-se: a Inscrição nº 54 do Candidato Elias Ramos Martins Cargo Pá Carregadeira
Onde se lê: 4.3 A prova objetiva terá 20 (vinte) questões, sendo 05(cinco) de Língua Portuguesa e
05(cinco) de conhecimentos gerais, e 10 (dez) específicos, sendo que, cada uma valerá 05 (cinco) pontos, com 4
(quatro) alternativas de resposta cada uma, sendo apenas 1 (uma) a correta totalizando 100 (cem) pontos. A
duração da prova escrita será de 02 (duas) horas.
Leia-se: 4.3 A prova objetiva terá 20 (vinte) questões, sendo 05(cinco) de Língua Portuguesa e
05(cinco) de conhecimentos gerais, e 10 (dez) específicos, sendo que, cada uma valerá 05 (cinco) pontos, com 4
(quatro) alternativas de resposta cada uma, sendo apenas 1 (uma) a correta totalizando 100 (cem) pontos. A
duração da prova escrita será de 04 (quatro) horas.
Onde se lê: 4.11.1 Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição ao
exigido no item 4.11, quer eles estejam autenticados ou não, exceto nos casos de perda ou roubo mediante
apresentação de Boletim de Ocorrência.
Leia-se: 4.11.1 Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição ao exigido
no item 4.11, quer eles estejam autenticados ou não, exceto nos casos de perda ou roubo mediante
apresentação de Boletim de Ocorrência com validade de, no máximo, de 30 dias.
Onde se lê: 5.2 - A análise de Títulos será realizada por banca formada por profissionais com
habilitação em nível superior, e procedidas de acordo com as condições e critérios de avaliação preestabelecidos
abaixo:
Leia-se: 5.2 - A análise de Títulos será realizada por banca formada por profissionais com habilitação
em nível superior, Não serão aceitos Títulos por Procuração, somente entrega Presencial e procedidas de
acordo com as condições e critérios de avaliação preestabelecidos abaixo:

Maiores informações encontram-se publicado no mural da Prefeitura de Chupinguaia, bem como nos
seguintes endereços eletrônicos, www.diariomunicipal.com.br/arom e www.chupinguaia.ro.gov.br/

Chupinguaia, 13 de Abril de 2016.
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