
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARECIS – RO 

CONCURSO PÚBLICO 

ERRATA AO EDITAL N.° 01/2014 
 

A Prefeitura Municipal de Parecis, RO, através do Instituto Exatus Ltda - ME, comunica aos candidatos e demais 
interessados que faz-se necessária a presente errata, alterando os itens 10 e 28.2, nos termos abaixo: 
 
No item 10 ONDE ESTAVA ESCRITO: 
10 – Das provas: todos os candidatos farão provas objetivas de natureza eliminatória e classificatória. Cada prova terá 
40 (quarenta) questões e cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma correta. Todas as questões terão 
pesos iguais. Cada acerto equivale a 2 (dois pontos), podendo os candidatos obter classificação de 0 (zero) a 100 
(cem) pontos. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50 (cinqüenta) pontos ou mais na contagem 
do total de pontos e nota mínima de 2 (dois pontos) em cada prova, ou seja, não tirarem nota zero em nenhuma das 
matérias cobradas na prova. 
 
LEIA-SE: 
10 – Das provas: todos os candidatos farão provas objetivas de natureza eliminatória e classificatória. Cada prova terá 
40 (quarenta) questões e cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma correta. Todas as questões terão 
pesos iguais. Cada acerto equivale a 2,5 (dois e meio pontos), podendo os candidatos obter classificação de 0 (zero) a 
100 (cem) pontos. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50 (cinqüenta) pontos ou mais na 
contagem do total de pontos e nota mínima de 2,5 (dois e meio pontos) em cada prova, ou seja, não tirarem nota zero 
em nenhuma das matérias cobradas na prova. 
 
 
No item 28.2 ONDE ESTAVA ESCRITO: 
28.2 – Documentos para contratação: [...] Certidão Negativa Débito tributário no Município de Novo Horizonte do 
Oeste-RO; [...] 
 
LEIA-SE: 
28.2 – Documentos para contratação: [...] Certidão Negativa Débito tributário no Município de Parecis-RO; [...] 
 
Parecis, 20 de janeiro de 2014. 
INSTITUTO EXATUS LTDA ME 


