Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Maricá
Empresa Pública de Transporte s – EPT
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº01/2015
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
Edital nº 01/2015
O PRESIDENTE DA AUTARQUIA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES - EPT, no uso de suas atribuições, torna público que se acham
prorrogadas até o dia 13 (treze) de setembro de 2015, as inscrições relativas ao concurso público objeto do Edital em epígrafe,
razão pela qual ficam alteradas as disposições do mesmo, como se segue:
1. Prorrogação do Prazo de Inscrição;
Item 2. DOS CARGOS E DAS VAGAS
Onde se Lê:
2.6. Na hipótese do item anterior, o interessado deverá apresentar no período de 19 a 31 de agosto de 2015, via sedex
(ENDEREÇO: Rua José de Figueiredo nº320 – unidade 40 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22.793-170)

ou

presencialmente no endereço: Rodovia Amaral Peixoto RJ-106 - Itapeba, Maricá - RJ, 24900-000, DEFESA CIVIL, o Laudo
Médico detalhado, 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,
contendo carimbo e assinatura do médico e uma cópia do documento de identidade autenticado em cartório, recente, até a
data limite para o término de inscrição para o cargo que concorre.
Leia-se:
2.6. Na hipótese do item anterior, o interessado deverá apresentar no período de 19 de agosto de 2015 a 13 de setembro de
2015, via sedex (ENDEREÇO: Rua José de Figueiredo nº320 – unidade 40 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22.793170) ou presencialmente no endereço: Rodovia Amaral Peixoto RJ-106 - Itapeba, Maricá - RJ, 24900-000, DEFESA CIVIL, o
Laudo Médico detalhado, 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,
contendo carimbo e assinatura do médico e uma cópia do documento de identidade autenticado em cartório, recente, até a
data limite para o término de inscrição para o cargo que concorre.
Item 4.8 - INSCRIÇÃO VIA INTERNET:
Onde se Lê:
4.8.3. Preencher e conferir com atenção o requerimento de inscrição, em especial, o nome e o código do cargo ao qual
pretende concorrer, no período compreendido entre 10h do dia 19/08 e 23h e 59 minutos do dia 31/08 (horário de
Brasília).
Leia-se:
4.8.3. Preencher e conferir com atenção o requerimento de inscrição, em especial, o nome e o código do cargo ao qual
pretende concorrer, no período compreendido entre 10h do dia 19/08 e 23h e 59 minutos do dia 13/09 (horário de
Brasília).
Onde se Lê:
4.8.9.

Caso não tenha sido efetivada a inscrição, o candidato deverá comparecer ao posto de inscrição presencial no

período de 19 a 31 de agosto de 2015, situado à Rodovia Amaral Peixoto RJ-106 – Itapeba, Maricá – RJ, 24900-000, DEFESA
CIVIL, de 2ª a 6ª feira no horário de 10h às 16h, portando o boleto bancário pago e o requerimento de inscrição impresso ou
enviá-los, por fax, para o telefone (0xx21) 2510.3847.
Leia-se:
4.8.9.

Caso não tenha sido efetivada a inscrição, o candidato deverá comparecer ao posto de inscrição presencial no

período de 19 de agosto de 2015 a 13 de setembro de 2015, situado à Rodovia Amaral Peixoto RJ-106 - Itapeba, Maricá RJ, 24900-000, DEFESA CIVIL, de 2ª a 6ª feira no horário de 10h às 16h, portando o boleto bancário pago e o requerimento
de inscrição impresso ou enviá-los, por fax, para o telefone (0xx21) 2510.3847.
Item 4.9 – INSCRIÇÃO PRESENCIAL
Onde se Lê:
4.9.1. O candidato deverá dirigir-se ao posto de Inscrição, localizado à Rodovia Amaral Peixoto RJ-106 - Itapeba, Maricá RJ, 24900-000, DEFESA CIVIL, de 2ª a 6ª feira no horário de 10h às 16h, no período de 19/08 a 31/08 de 2015.
Leia-se:
4.9.1. O candidato deverá dirigir-se ao posto de Inscrição, localizado à Rodovia Amaral Peixoto RJ-106 - Itapeba, Maricá RJ, 24900-000, DEFESA CIVIL, de 2ª a 6ª feira no horário de 10h às 16h, no período de 19/08 a 13/09 de 2015.
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2. Novo Cronograma Previsto
Por consequência o CRONOGRAMA PREVISTO*, passa a vigorar com as seguintes datas:
ATIVIDADES
Período de inscrições Presencial
Período de inscrições - Via
internet

DATAS
- 19 de agosto de 2015 a 13 de setembro de
2015.
- 19 de agosto de 2015 a 13 de setembro de
2015.

 A partir das 10h00m do dia 19/08/2015 até as
23h59m do dia 13/09/2015.

-19 a 21 de agosto de 2015.

quando for o caso
Data prevista para divulgação do
resultado dos pedidos de

 De 10h00m às 16h00m horas, de segunda a
sexta, Rodovia Amaral Peixoto RJ106 – Itapeba
– Maricá – RJ – DEFESA CIVIL.

Período para solicitação de
isenção da tarifa de inscrição

HORÁRIOS

- 27 de agosto de 2015.

 De 10h00m às 16h00m horas, com
documentação em conformidade ao item 4.7.

 O candidato que tiver seu requerimento de
isenção INDEFERIDO, deverá efetuar o
pagamento do boleto gerado no ato da

isenção

inscrição para efetivar sua inscrição.
- Disponível no posto de inscrição Presencial,

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

do dia 26 a 28 de outubro de 2015, de
segunda a sexta, ou 24 horas via Internet, no
site www.iesap.com.br, disponível até o dia
da realização da prova.

Data prevista para realização
das Provas Objetivas para os
cargos de nível Superior e

 De 10h00m às 16h00m para os inscritos - via
Presencial.
 A partir das 10h00m do dia 26/10/2015 via
internet.
- 5 horas de duração para o cargo de Assessor

 15 de novembro de 2015 para os cargos de

Jurídico e 4 horas para os demais cargos em

nível superior e fundamental.

horário e local constantes no Cartão de

Fundamental**
Data prevista para realização
das Provas Objetivas para os
cargos de nível médio**

Divulgação dos Gabaritos**

Prazo para interposição de
recursos contra o gabarito da
prova objetiva
Divulgação do Resultado da

Confirmação de Inscrição - CCI.
 22 de novembro de 2015 para os cargos de

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

nível médio.

Inscrição - CCI.

 17 de novembro de 2015 (provas de nível
superior e fundamental).
 24 de novembro de 2015 (provas de nível
médio).

 A partir das 15h00m na internet e no posto
de Inscrição presencial.

 17 e 18 de novembro de 2015 (provas de
nível superior e fundamenta)l.



 24 e 25 de novembro de 2015. (provas de
nível médio).
 11 de dezembro de 2015.



A partir das 15h00m na internet e no posto
de Inscrição presencial.

Prazo para entrega de Títulos
 15 e 16 de dezembro de 2015.

 De 10h00m às 16h00m, somente no posto de
inscrição presencial.

de Assessor Jurídico**
Previsão para divulgação do
Resultado final e Homologação

De 10h00m às 16h00m horas, somente no
posto de inscrição presencial.

Prova Objetiva
quando for o caso, para o cargo

a

- 28 de dezembro de 2015.

do concurso.



A partir das 15h00m no local da inscrição
Presencial e na internet.

* Podendo sofrer alteração com prévio aviso.
** A data, a hora e o local das provas constarão no Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI.
Ficam, outrossim, mantidas as demais disposições constantes do supramencionado Edital nº 01/2015.
Luiz Carlos dos Santos
Presidente da EPT
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