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EERRRRAATTAA  nnºº  0011//22001111    

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARACAMBI/RJ, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pela legislação vigente, torna público as retificações no Edital n° 01/2011, publicado em 28 de maio 

de 2011, nos termos a seguir:  

 

1. Prorrogação do Prazo de Inscrição  

Item 2. DOS CARGOS E DAS VAGAS 

OOnnddee  ssee  llêê::    

2.6. Na hipótese do item anterior, o interessado deverá apresentar até o dia 08 de julho de 2011, 
via sedex  (Para o endereço:  Rua Teófilo Otoni  nº 82, 21º andar – Centro -  Rio de Janeiro, CEP: 
20090-070 ) ou presencialmente (no Posto de Inscrição Presencial), o Laudo Médico detalhado, 
que indique a espécie e o grau de deficiência de que é portador, com expressa referência ao códi-
go correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, sua provável causa e, caso 
necessite de tratamento diferenciado no(s) dia(s) do concurso, deverá requerê-lo no ato da inscri-
ção, sendo obrigatório anexar, junto ao Laudo Médico, uma cópia do documento de identidade au-
tenticado em cartório, recente. 
 

LLeeiiaa--ssee::    

2.6. Na hipótese do item anterior, o interessado deverá apresentar até o dia 05 de agosto de 
2011, via sedex  (Para o endereço:  Rua Teófilo Otoni  nº 82, 21º andar – Centro -  Rio de Janei-
ro, CEP: 20090-070 ) ou presencialmente (no Posto de Inscrição Presencial), o Laudo Médico de-
talhado, que indique a espécie e o grau de deficiência de que é portador, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, sua provável causa e, 
caso necessite de tratamento diferenciado no(s) dia(s) do concurso, deverá requerê-lo no ato da 
inscrição, sendo obrigatório anexar, junto ao Laudo Médico, uma cópia do documento de identida-
de autenticado em cartório, recente. 

 

Item 4.7. INSCRIÇÃO VIA INTERNET  

OOnnddee  ssee  llêê::    

 4.7.3. Preencher e conferir com atenção o requerimento de inscrição, em especial, a área, o 
nome e o código do cargo ao qual pretende concorrer, no período compreendido entre 10h do 
dia 07 de junho de 2011 e 23h e 59 min do dia 10 de julho de 2011 (horário de Brasília).  

  
LLeeiiaa--ssee::    

 4.7.3. Preencher e conferir com atenção o requerimento de inscrição, em especial, a área, o 
nome e o código do cargo ao qual pretende concorrer, no período compreendido entre 10h do 
dia 11 de julho de 2011 e 23h e 59 min do dia 07 de agosto de 2011 (horário de Brasília).  
 

OOnnddee  ssee  llêê::    

4.7.9. Caso não tenha sido efetivada a inscrição, o candidato deverá comparecer ao Posto de 
Inscrição no período de 07 de junho a 08 de julho de 2011, exceto nos dias 23, 24 e 29 de ju-
nho de 2011, situado à Rua Alberto Leal Cardoso s/nº - Telecentro – Localizado na Biblioteca 
Municipal Demistóclides Baptista – Centro - Paracambi/ RJ, de 2ª a 6ª feira no horário de 10h às 
16h, portando o boleto bancário pago e o requerimento de inscrição impresso ou entrar em con-
tato pelo telefone  (0xx21) 2516-5166. 
 

LLeeiiaa--ssee::    

4.7.9. Caso não tenha sido efetivada a inscrição, o candidato deverá comparecer ao Posto de 
Inscrição no período de 11 de julho a 05 de agosto de 2011, situado à Rua Alberto Leal Cardoso 
s/nº - Telecentro – Localizado na Biblioteca Municipal Demistóclides Baptista – Centro - Para-
cambi/ RJ, de 2ª a 6ª feira no horário de 10h às 16h, portando o boleto bancário pago e o re-
querimento de inscrição impresso ou entrar em contato pelo telefone  (0xx21) 2516-5166. 
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Item 5. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO  

OOnnddee  ssee  llêê::    

5.1 Para os Candidatos inscritos via Presencial, o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) deve-
rá ser retirado no mesmo local em que foi realizada a inscrição, no período de 10 a 12 de agosto 
de 2011, de 10h às 16h, podendo ainda ser retirado via internet, através do site: 
www.iesap.com.br.   
 

LLeeiiaa--ssee::    

5.1 Para os Candidatos inscritos via Presencial, o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) deve-
rá ser retirado no mesmo local em que foi realizada a inscrição, no período de 14 a 16 de setem-
bro 2011, de 10h às 16h, podendo ainda ser retirado via internet, através do site: 
www.iesap.com.br.   

  

OOnnddee  ssee  llêê::    

5.2 No caso dos candidatos inscritos via Internet, o candidato deverá imprimir o seu Cartão de 
Confirmação de Inscrição (CCI), através do site www.iesap.com.br, a partir das 10h do dia 10 de 
agosto de 2011, disponível até o dia da realização da prova, onde constarão, a data, o horário e o 
local de realização da prova. 
 

LLeeiiaa--ssee::    

5.2 No caso dos candidatos inscritos via Internet, o candidato deverá imprimir o seu Cartão de 
Confirmação de Inscrição (CCI), através do site www.iesap.com.br, a partir das 10h do dia 14 de 
setembro de 2011, disponível até o dia da realização da prova, onde constarão, a data, o horário 
e o local de realização da prova. 

 
 

2. Novo Cronograma Previsto  

Por conseqüência o CRONOGRAMA PREVISTO *, passa a vigorar com as seguintes datas:  

ATIVIDADES DATAS HORÁRIO 

  Período de inscrições - Presencial 
−  11 de julho a 05 de agosto de 

2011. 
− De segunda a Sexta, das 10h 

às 16h. 

  Período de inscrições - Via internet 
− 11 de julho a 07 de agosto de 

2011.  

− A partir das 10h do dia 
11/07/2011 até as 23h e 59 
min do dia 07/08/2011. 

  Entrega dos Cartões de Confirmação 
de Inscrição (CCI)** 

− Disponível no Posto de Inscri-
ção Presencial, do dia 14 a 16 
de setembro de 2011, ou 24 
horas Via Internet, no site 
www.iesap.com.br, disponível 
até o dia da realização da pro-
va. 

− De 10h às 16h para os inscritos 
Via Presencial. 

− A partir das 10h do dia 
14/09/2011 Via Internet. 

  Data prevista para realização das 
Provas ** 

− 09 de outubro de 2011. 
− 16 de outubro de 2011. 

− 4 horas de duração em horário 
e local constantes do Cartão de 
Confirmação de Inscrição - CCI  

  Divulgação dos Gabaritos** 
− 11 de outubro de 2011. 
− 18 de outubro de 2011. 

− A partir das 15h  na Internet e 
no Posto de Inscrição Presenci-
al. 

  Prazo para interposição de recursos 
contra o gabarito da prova objetiva 

− 13 e 14 de outubro de 2011. 
− 20 e 21 de outubro de 2011. 

− De 10h às 16h, somente no 
Posto de Inscrição Presencial. 

  Divulgação do Resultado da Prova 
Objetiva 

− 18 de novembro de 2011. 
− A partir das 15h na Internet e 

no Posto de Inscrição Presenci-
al. 

  Prazo para entrega de Títulos quan-
do for o caso 

− 21 e 22 de novembro de 2011. − De 10h às16h, somente no Pos-
to de Inscrição Presencial. 

  Divulgação do Resultado da Prova de 
Títulos − 28 de novembro de 2011. 

− A partir das 15h na Internet e 
no Posto de Inscrição Presenci-
al. 

  Prazo para interposição de recursos 
contra o resultado da Prova de Títulos − 29 de novembro de 2011. 

− De 10h às 16h, somente no 
Posto de Inscrição Presencial. 

http://www.iesap.com.br/�
http://www.iesap.com.br/�
http://www.iesap.com.br/�
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  Previsão para divulgação do Resul-
tado final e Homologação do concurso. 

− 09 de dezembro de 2011. 
− A partir das 15h no Posto de 

Inscrição Presencial e na Inter-
net. 

* Podendo sofrer alteração com prévio aviso. 
** A data, a hora e o local das provas constarão no Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI. 

 

 

Revogam-se às disposições em contrário, permanecendo válidos todos os demais itens constan-

tes do Edital nº 01/2011.  Esta errata entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Paracambi, 09 de julho de 2011. 

 

Tarciso Gonçalves Pessoa 

Prefeito 
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