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ERRATA EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO 

PÚBLICO Nº 01/2013. 

ONDE SE LÊ: 

6.5. As provas objetivas são de caráter eliminatório e compostas de 40 (sessenta) questões do tipo múltipla 

escolha dentre 4 (quatro) opções: A, B, C, D e uma única resposta correta, e, cada questão vale 2,5 (dois e 

meio) pontos, totalizando 100 (cem) pontos. Posteriormente, deve transcrever para a folha de respostas, 

também conhecida como Gabarito e que contém para cada uma das questões, as opções A, B, C, D 

preenchendo-se totalmente o campo destinado à letra da resposta que assinalou, utilizando-se caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material plástico transparente, não sendo aceito outras 

cores senão a transparente. 

 

 

AGORA SE LÊ: 

6.5. As provas objetivas são de caráter eliminatório e compostas de 40 (quarenta) questões do tipo múltipla 

escolha dentre 4 (quatro) opções: A, B, C, D e uma única resposta correta, e, cada questão vale 2,5 (dois e 

meio) pontos, totalizando 100 (cem) pontos. Posteriormente, deve transcrever para a folha de respostas, 

também conhecida como Gabarito e que contém para cada uma das questões, as opções A, B, C, D 

preenchendo-se totalmente o campo destinado à letra da resposta que assinalou, utilizando-se caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material plástico transparente, não sendo aceito outras 

cores senão a transparente. 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

Nomenclatura 
Carga 

Horária 

Salário Base 

(R$) 
Vagas Escolaridade e Exigências 

Taxa 

(R$) 

Operador de Máquinas 44 h/s 979,65 02 Ensino Fundamental Incompleto. 25,00 

 

AGORA SE LÊ: 

Nomenclatura 
Carga 

Horária 

Salário Base 

(R$) 
Vagas Escolaridade e Exigências 

Taxa 

(R$) 

Operador de Máquinas 44 h/s 979,65 02 
Ensino Fundamental Incompleto, com 

Carteira de Habilitação D ou E. 
25,00 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

Guaimbê, 10 de Setembro de 2013. 

 

Albertino Domingues Brandão 

Prefeito Municipal. 


