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RETIFICAÇÃO O1/2022 

 
Altera o Edital de Abertura 01/2022 e dá outras providências 

 

Publicado em 11 de fevereiro de 2022 

        
          A PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS/RJ E O 
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL, no uso de suas 
respectivas atribuições legais, CONSIDERANDO o que prevê o 
subitem 14.7 do Edital de Abertura 01/2021, isto é, “Os itens 
deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações 
ou acréscimos, enquanto NÃO consumada a providência do 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será 
mencionada em Comunicado, Aviso ou Edital de Retificação”, 
CONSIDERANDO o subitem 1.14.1 do Edital de Abertura 
01/2021, isto é, “É obrigação do candidato o acompanhamento 
de todas as publicações oficiais referentes ao Concurso 
Público”.  

    
         RESOLVEM: 
 
1) RETIFICAR o vencimento mensal para o cargo de OFICINEIRO.  
 
ONDE SE LÊ: R$ 1.100 
 
LEIA-SE: R$1.212,00.  
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2) RETIFICAR a quantidade total de vagas. 

 
ONDE SE LÊ: 384 (TREZENTAS E OITENTA E QUATRO) VAGAS 
imediatas mais cadastro de reserva.  
 
LEIA-SE: 394 (TREZENTAS E NOVENTA E QUATRO) VAGAS 
imediatas mais cadastro de reserva.  
  
3) RETIFICAR O ANEXO I (ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS) para o 
cargo de MOTORISTA.  
 
ONDE SE LÊ: Dirigir veículos oficiais para exercer as atividades próprias do cargo, 

desde que devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior; 
executar atividades de transporte utilizando automóveis, conforme orientação 
superior; comportar-se de acordo com as regras e exigências do Condigo Nacional de 
Trânsito; manter o asseio do(s) veículo(s) que lhe for confiado; observar as condições 
de abastecimento e manutenção dos veículos e seus componentes, verificando os 
níveis de óleo, água, condições e fluído, dos freios e parte elétrica; comunicar 
imediatamente o superior hierárquico sobre ruídos estranhos ou defeitos constatados 
no veículo; velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si 
confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada 
expediente; guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao 
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço 
público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; 
apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras 
tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.  
 
LEIA-SE: Conduzir veículos acima de 10 (dez) eixos na forma da 
legislação de trânsito, além de outras atividades inerentes à sua 
especialização.  
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3) RETIFICAR O ANEXO IV (MANUAL DO CANDIDATO).  
 
ONDE SE LÊ: Os títulos que foram informados e anexados no 
site do IAN deverão ser enviados, em CÓPIAS AUTENTICADAS, 
via SEDEX ou correspondência com Aviso de Recebimento (AR), 
para o Instituto de Avaliação Nacional – IAN, localizado na Rua 
Visconde de Inhaúma, 134, sala 1614, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 20091-901, no período de 19 DE OUTUBRO A 30 DE 
NOVEMBRO de 2021, constando na PARTE EXTERNA DO 
ENVELOPE ... 
 
LEIA-SE: 
 
Os títulos que foram informados e anexados no site do IAN 
deverão ser enviados, em CÓPIAS AUTENTICADAS, via SEDEX ou 
correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para o 
Instituto de Avaliação Nacional – IAN, localizado na Rua 
Visconde de Inhaúma, 134, sala 1614, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 20091-901, no período de 7 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO 
de 2022, constando na PARTE EXTERNA DO ENVELOPE ... 
 
ONDE SE LÊ: 384 (TREZENTAS E OITENTA E QUATRO) VAGAS 
imediatas mais cadastro de reserva.  
 
LEIA-SE: 394 (TREZENTAS E NOVENTA E QUATRO) VAGAS 
imediatas mais cadastro de reserva.  
 
ONDE SE LÊ: 30 de JANEIRO (DOMINGO), no quadro de data da 
prova objetiva para o ensino fundamental, na página 20. 
 
LEIA-SE: 10 DE JULHO (DOMINGO). 
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Os demais itens do Edital de Abertura Nº 01/2022 permanecem 
INALTERADOS. 
 
 

Nilópolis/RJ, 11 de fevereiro de 2022. 

 
_______________________________________ 

Romeu Lima Filho 
Secretário Municipal de Administração 

 
_______________________________________ 

Ronilton S. Loiola  
Presidente do IAN  
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