
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU 

 

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU 
 

Edital de Retificação N. 01/2013 
 

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu /RJ, no 
uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de Retificação ao Edital de Abertura do 
Concurso Público 01/2013 (Educação) e 02/2013 (Administração Direta e Indireta). 

 

Art.1º Ficam alterados os itens abaixo, passando a contar com nova redação: 

07 - DAS PROVAS 
 

No item 7.1 

ONDE SE LÊ: 

7.1. A prova objetiva com data prevista no calendário básico constará de 40 (quarenta) questões para os 
níveis: Fundamental, Médio e Superior. As questões serão de múltipla escolha contendo 04 (quatro) 
alternativas (A – B – C – D), sendo apenas uma correta. A prova terá duração de 03 (três horas) e será 
considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do total de acertos. 
 
LEIA-SE: 

7.1. A prova objetiva com data prevista no calendário básico constará de 40 (quarenta) questões para os 
níveis: Fundamental, Médio e Superior. As questões serão de múltipla escolha contendo 04 (quatro) 
alternativas (A – B – C – D), sendo apenas uma correta. A prova terá duração de 03 (três horas) e será 
considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos. 
 

No item 7.4 

ONDE SE LÊ: 

7.4. Serão considerados documentos de identificação oficial de identidade: Carteira de Trabalho, Carteira de 
Motorista (com foto), carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, 
pelas Polícias Militares e pelos Órgãos fiscalizadores do exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.), 
Passaporte com validade e deverá conter foto e estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identificação do candidato e sua assinatura. Não serão aceitos protocolos, crachás, identidade 
funcional, CPF, Título de Eleitor, cópias ou quaisquer outros documentos que impossibilitem a identificação do 
candidato, bem como a verificação de sua assinatura. 
 
LEIA-SE: 

7.4. Serão considerados documentos de identificação oficial de identidade: Carteira de Trabalho, Carteira de 
Motorista (com foto), carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas 
Polícias Militares e pelos Órgãos fiscalizadores do exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.), Passaporte 
com validade e deverá conter foto e estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato e sua assinatura. Não serão aceitos protocolos, crachás, identidade funcional de 
natureza privada, CPF, Título de Eleitor, cópias ou quaisquer outros documentos que impossibilitem a 
identificação do candidato, bem como a verificação de sua assinatura. 

 

 

Art. 2º Este Edital de retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

Casimiro de Abreu/RJ, 14 de março de 2013. 
 
 

Comissão Organizadora do Concurso 


