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ERRATA 02  

                   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 02 referente ao 

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

1 - ONDE SE LÊ: 
 
2.4.18. Para a realização das provas, será fornecido ao candidato um Caderno 
de Questões, uma Folha de Redação e uma Folha de Respostas personalizada 
com os dados do candidato. 
 
LEIA-SE: 

2.4.18. Para a realização das provas, será fornecido ao candidato um Caderno 
de Questões, uma Folha de Redação somente com o número de controle e uma 
Folha de Respostas personalizada com os dados do candidato. 
 

2 - ONDE SE LÊ: 

2.4.18.2. A Folha de Redação servirá para o desenvolvimento do tema proposto 
na prova de Redação, e terá campo próprio para aposição da assinatura do 
candidato. 
 
LEIA-SE: 

2.4.18.2. A Folha de Redação servirá para o desenvolvimento do tema proposto 
na prova de Redação. 
 

3 - ONDE SE LÊ: 

2.4.26. Será AUTOMATICAMENTE ELIMINADO do Processo Seletivo o 
candidato que:  
c) deixar de assinar a Folha de Respostas, a Lista de Presença e a Folha de 

Redação; 

LEIA-SE: 
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2.4.26. Será AUTOMATICAMENTE ELIMINADO do Processo Seletivo o 
candidato que:  
c) deixar de assinar a Folha de Respostas e a Lista de Presença; 

  
4 - ONDE SE LÊ: 

2.2.10. Será atribuída NOTA ZERO à Prova de Redação:  
g) sem a assinatura do candidato ou assinada fora do local indicado.  
 

LEIA-SE: 

2.2.10. Será atribuída NOTA ZERO à Prova de Redação:  
g) a prova de redação que tiver identificação efetuada pelo candidato. 

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2019 

Ronilton da Silva Loiola 

Presidente do IAN  
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