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ERRATA 01  

                   O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA do Município de Seropédica/RJ, órgão vinculado à Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH e o Instituto de Avaliação 

Nacional – IAN, no uso de suas atribuições, e com intuito de demonstrar 

transparência e lisura no processo, resolvem publicar a ERRATA 01 referente ao 

edital 01/2019 publicado em 31 de outubro de 2019. 

1 - ONDE SE LÊ: 
 
1.1. Este Edital contém as cláusulas e as condições que regem a PROVA DE AFERIÇÃO do 
Processo Seletivo, cuja finalidade é a seleção de 05 (cinco) Conselheiros Tutelares 
titulares a partir do 6º (sexto) mais votado Conselheiros Tutelares suplentes para 
exercer a função no quadriênio de Janeiro de 2020 a janeiro de 2024.  
 

LEIA-SE: 

1.1. Este Edital contém as cláusulas e as condições que regem a PROVA DE AFERIÇÃO 
do Processo Seletivo, cuja finalidade é a seleção de: 
1.1.1 - 05 (cinco) Conselheiros Tutelares titulares; 
1.1.2 – E os eleitos a partir do 6º (sexto) mais votado, para cargo de 

Conselheiros Tutelares suplentes: 
1.1.3 - Para exercer a função no quadriênio de janeiro de 2020 a janeiro de 

2024.  
 

2 - ONDE SE LÊ: 

2.1.5. As provas terão caráter eliminatório e classificatório, sendo constituídas conforme 
o quadro a seguir: 

 

Cargo 
Tipo 
de  

Prova 
Disciplinas 

Nº de 
Quest. 

Valor 
por 

Quest.  

Pont. 
Mínima 

para 
Aprov.  

 
Natureza 

Objet. Português 20 1,0 20 Classific. 
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LEIA-SE: 

2.1.5. As provas terão caráter eliminatório e classificatório, sendo constituídas conforme 
o quadro a seguir: 
 
 

 

3 - ONDE SE LÊ: 

2.1.5.1. As provas objetivas serão compostas por 40 (trinta) questões de múltipla 
escolha, sendo que cada questão terá 4 (quatro) alternativas, com letras A, B, C e D, 
onde uma única alternativa deverá ser assinalada pelo candidato, além de uma Prova 
de Redação que valerá de zero a dez pontos.  
 

LEIA-SE: 

Cons. 
Tutelar 

Estatuto da 
Criança e do 
Adolescente 

20 1,0 
e 

Eliminat. 

Red. ------------ --------- 10 5,0 
Classific.. 

e 
Eliminat.  

 

Cargo 
Tipo 
de  

Prova 
Disciplinas 

Nº de 
Quest. 

Valor 
por 

Quest.  

Pont. 
Mínima 

para 
Aprov.  

 
Natureza 

Cons. 
Tutelar 

Objet. 

Português 30 1,0 

30 
Classific. 

e 
Eliminat. 

Estatuto da 
Criança e do 
Adolescente 

30 1,0 

Red. ------------ --------- 10 5,0 
Classific.. 

e 
Eliminat.  
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2.1.5.1. As provas objetivas serão compostas por 60 (sessenta) questões de múltipla 
escolha, sendo que cada questão terá 4 (quatro) alternativas, com letras A, B, C e D, 
onde uma única alternativa deverá ser assinalada pelo candidato, além de uma Prova 
de Redação que valerá de zero a dez pontos.  
 

4 - ONDE SE LÊ: 

2.4.3.1. NÃO haverá, nas salas de provas, marcador de tempo individual, uma vez que o 
horário de início e o de término das provas serão anunciados pelo coordenador do Local 
de Provas, respeitando a duração comum de 3 (três) horas, conforme estabelecido neste 
Edital.  
 

LEIA-SE: 

2.4.3.1. NÃO haverá, nas salas de provas, marcador de tempo individual, uma vez que o 
horário de início e o de término das provas serão anunciados pelo coordenador do Local 
de Provas, respeitando a duração comum de 4 (quatro) horas, conforme estabelecido 
neste Edital.  
 

5 – OBRIGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SITE: 

Com o intuito de cumprir o que determina o item 1.2. do Edital 01/2019 “A Prova de 

Aferição será organizada, aplicada e corrigida pelo INSTITUTO DE AVALIAÇÃO 

NACIONAL, doravante denominado IAN, com endereço eletrônico em 

www.ian.org.br, e cujas atribuições mínimas são as seguintes”  

TODOS OS CANDIDATOS DEVERÃO SE INSCREVER 

NO SITE www.ian.org.br, até o dia 08/11/2019 até ás 

23:59h. 

Favor atentar a todos os itens do Edital  

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2019 

Ronilton da Silva Loiola 

Presidente do IAN  
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