
Concurso Público de Provas para Ingresso na Carreira de Auxiliar de
Papiloscopista Policial (APP-1/2005) – Capital.

O Presidente da Comissão do Concurso epigrafado torna pública a retificação do
respectivo Edital de abertura das inscrições, publicado no Diário Oficial do Estado
– Poder Executivo, Seção I, pág.81, datado de 25 de maio de 2005, nos seguintes
termos:

Relativamente ao inciso VII, 1, “f”, ONDE SE LÊ:
“A prova preambular tem por finalidade selecionar candidatos que serão admitidos
à fase subseqüente do concurso (prova oral), considerando-se aptos a prestá-la os
que, concomitantemente, tenham obtido, na escala de 0 a 100 pontos, nota mínima
de 50 (cinqüenta) pontos por disciplina e classificação que não ultrapasse o triplo
da quantidade de vagas, conforme disposto no item II, aproveitando-se os
candidatos eventualmente empatados no limite estabelecido;”

LEIA-SE:
“A prova preambular tem por finalidade selecionar candidatos que serão admitidos
à fase subseqüente do concurso, prova oral, considerando-se aptos a prestá-la os
que, concomitantemente, obtiverem, na escala de 0 a 100 pontos, nota mínima de
50 (cinqüenta) pontos, com acerto mínimo de 50% das questões de cada disciplina
e classificação que não ultrapasse o triplo da quantidade de vagas, conforme
disposto no item II, aproveitando-se os candidatos eventualmente empatados no
limite estabelecido;”

Relativamente ao inciso VII, 1, “g”, ONDE SE LÊ:
“A nota da 1ª fase (prova preambular) será igual à média aritmética das notas
obtidas em cada disciplina;”

LEIA-SE:
“A nota da 1ª fase (prova preambular) será igual à soma dos pontos obtidos nas
disciplinas;”

Relativamente ao inciso IX, “h”, ONDE SE LÊ:
“A prova preambular terá duração de 3 (três) horas, iniciando-se às 9 horas e
encerrando-se às 12 horas. Os portões de acesso aos prédios em que serão
realizadas as provas serão fechados às 8:45 horas, não sendo permitida a entrada
de candidatos após este horário;”

LEIA-SE:
“A prova preambular terá duração de 2 (duas) horas, iniciando-se às 10 horas e
encerrando-se às 12 horas. Os portões de acesso aos prédios em que serão
realizadas as provas serão fechados às 9:45 horas, não sendo permitida a entrada
de candidatos após este horário;”


