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RETIFICAÇÃO 

 
No Edital ESAF nº 48, de 06/06/2013, publicado no DOU de 07/06/2013, Seção 3, páginas 127 a 132: 
 
onde se lê: “ 2-  DO SUBSÍDIO INICIAL: parcela mensal no valor de R$ 13.402,37 (treze mil, 
quatrocentos e dois reais e trinta e sete centavos), instituída pela Lei 11.890, de 24 de dezembro de 2008 
(DOU de 26/12/2008).” , leia-se:  2- DO SUBSÍDIO INICIAL: parcela mensal no valor de R$ 13.608,81 
(treze mil, seiscentos e oito reais e oitenta e um centavos), instituída pela Lei nº 11.890, de 24 de dezembro 
de 2008 (DOU de 31/12/2012), alterada pelo Anexo IV da Lei 12.775, de 28 de dezembro de 2012 (DOU de 
31/12/2012);  
onde se lê: “10.4.3 - Os temas do Estudo de Caso  e da questão ... PARTE  I - Gestão Governamental, 
envolvendo Raciocínio-Lógico-Quantitativo...”,  leia-se:  10.4.3- Os temas do Estudo de Caso e da questão 
... PARTE I -  Gestão Governamental.  
 
Onde se lê:  “11.1 - Os candidatos aprovados... estabelecida no subitem 11.16:”,  leia-se: 11.1 – Os 
candidatos aprovados nas provas objetivas e discursivas, nos termos dos subitens 9.3 e 10.8, terão suas 
respectivas notas somadas e classificadas em ordem decrescente, e serão convocados, até os limites fixados 
no quadro abaixo, para apresentação de título acadêmico e experiência profissional, na forma estabelecida no 
subitem 11.16: 
 
onde se lê: “11.6 - O documento relacionado ... por tradutor juramentado.”, leia-se: 11.6 - O documento 
relacionado ... por tradutor juramentado e revalidado por universidades públicas que tenham curso do mesmo 
nível e área ou equivalente, em conformidade com o Art. 48, §§ 2º e 3º da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação); 
 
onde se lê: “11.16 - Para a comprovação de titulação acadêmica somente será admissível um título ..., e para 
a comprovação da experiência profissional ... observado o valor máximo para pontuação, valendo ...  no 
respectivo edital: ...”, leia-se: 11.16 - Para a comprovação de titulação acadêmica somente será admissível 
um título ..., e para a comprovação da experiência profissional..., observado o valor máximo de 150 pontos, 
valendo ... no respectivo edital: ... . 
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