
TERMO DE RETIFICAÇÃO II

Para adequação das informações editalícias fica retificado os seguintes itens, devido a divergências:

Onde se lê:

9.3.  O candidato deverá comparecer  ao local  designado para a realização da prova,  com antecedência de 60
minutos, obrigatoriamente munido de documento de identificação original e caneta esferográfica transparente com
tinta preta ou azul,  sendo que os portões de acesso serão abertos às 08h00min(manhã) e 13h00min (tarde) e
fechados impreterivelmente às 09h00min (manhã) e 14h00min (tarde), ficando impedido de ingressar o candidato
que chegar ao local de prova após o horário estipulado, sendo obrigatório o candidato observar o horário de prova
do cargo que estiver inscrito conforme evidenciado nos subitens 9.2.1.1 e 9.1.1.2.

Leia-se:

9.3.  O candidato deverá comparecer  ao local  designado para a realização da prova,  com antecedência de 60
minutos, obrigatoriamente munido de documento de identificação original e caneta esferográfica transparente com
tinta preta ou azul,  sendo que os portões de acesso serão abertos às 07h00min(manhã) e 13h00min (tarde) e
fechados impreterivelmente às 08h00min (manhã) e 14h00min (tarde), ficando impedido de ingressar o candidato
que chegar ao local de prova após o horário estipulado, sendo obrigatório o candidato observar o horário de prova
do cargo que estiver inscrito conforme evidenciado nos subitens 9.2.1.1 e 9.1.1.2.

Onde se lê:

9.16. A duração da Prova Objetiva será de 03 (três) horas, incluído aí o tempo para o preenchimento do Cartão-
Resposta. O controle do tempo de aplicação da prova e as informações a respeito do tempo transcorrido, durante a
realização da prova, serão feitos pelos fiscais de sala.

Leia-se:

9.16. A duração da Prova Objetiva será de 04 (quatro) horas, incluído aí o tempo para o preenchimento do Cartão-
Resposta. O controle do tempo de aplicação da prova e as informações a respeito do tempo transcorrido, durante a
realização da prova, serão feitos pelos fiscais de sala.

Onde se lê:

10.7.  O candidato receberá  nota zero  na questão discursiva  em casos  de:  fuga ao tema,  de haver  texto com
quantidade inferior a 15 (quinze) linhas ou superior a 20 (vinte) linhas, de não haver texto, de identificação em
local indevido, for escrita a lápis ou a caneta diferente da citada no item 9.18 ou apresentar letra ilegível ou em
outro vernáculo. 
 
Leia-se:

10.7.  O candidato receberá  nota zero  na questão discursiva  em casos  de:  fuga ao tema,  de haver  texto com
quantidade inferior a 10 (dez) linhas ou superior a 30 (trinta) linhas, de não haver texto, de identificação em local
indevido, for escrita a lápis ou a caneta diferente da citada no item 9.18 ou apresentar letra ilegível ou em outro
vernáculo. 

Uberaba, 29 de agosto de 2016.


