
  Organização: 
 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL, PUBLICADO EM 17/02/2012 

NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
 

No Edital nº 1, de 16 de fevereiro de 2012, publicado no Diário Oficial da União nº 35, de 

17 de fevereiro de 2012. 

 

Na página 14, subitem 4.4.1., onde se lê: “O candidato com deficiência que solicitar 

condições especiais e/ou optar por concorrer aos quantitativos reservados a pessoas com 
deficiência, deverá postar correspondência, via SEDEX, a Central de Atendimento ao Candidato – 
CAC da Legitimus Assessoria e Serviços Ltda, (Rua Juruá, 46 – sala 401, Bairro da Graça – Belo 
Horizonte – Minas Gerais - MG, CEP 31140-020), impreterivelmente, até o dia 18/03/2013 (último 

dia do período de inscrições), confirmando... , leia-se: “O candidato com deficiência que solicitar 

condições especiais e/ou optar por concorrer aos quantitativos reservados a pessoas com 
deficiência, deverá postar correspondência, via SEDEX, a Central de Atendimento ao Candidato – 
CAC da Legitimus Assessoria e Serviços Ltda, (Rua Juruá, 46 – sala 401, Bairro da Graça – Belo 
Horizonte – Minas Gerais - MG, CEP 31140-020), impreterivelmente, até o dia 18/03/2012 (último 
dia do período de inscrições), confirmando...”;  
 

no subitem 4.9, onde se lê: “As vagas definidas no subitem 4.1 que não forem providas por 

falta de candidatos com deficiência classificados serão preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem geral de classificação por cargo/polo de trabalho.”, leia-se: As vagas definidas 
no subitem 4.1 que não forem providas por falta de candidatos com deficiência classificados serão 
preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação por 
carreira/cargo e localidade de trabalho.”,  
 
no item 5., letra e), onde se lê: encontrar-se em pleno gozo dos seus direitos políticos e civis, e 
não possuir registros de antecedentes criminais, leia-se: encontrar-se em pleno gozo dos seus 
direitos políticos e civis.” 

 

Na página 15, subitem 6.2.13., onde se lê: A isenção tratada no subitem 6.2.12.1.. deverá ser 

solicitada durante a inscrição via Internet, nos dias 27 e 28/03/2012, ocasião em que o 
candidato..., leia-se: A isenção tratada no subitem 6.2.12.1.. deverá ser solicitada durante a 
inscrição via Internet, nos dias 27 e 28/02/2012, ocasião em que o candidato.....”. 
 

Na página 16, subitem 8.3.32., letra f) , onde se lê: ausentar-se do local de provas antes de 

decorrida uma hora do início das provas, leia-se: ausentar-se do local de provas antes de 
decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas 

 

Na página 17, subitem 9.1. , onde se lê: 
a) ao indeferimento de inscrição; 
c) às questões das provas objetivas na modalidade múltipla escolha e/ou gabaritos preliminares; 
d) ao resultado das provas das provas objetivas na modalidade múltipla escolha; 
e) ao resultado da prova escrita de idioma português-inglês-português; 
d) ao resultado da prova escrita de idioma português-alemão-português. 
 

Leia-se:  
a) ao indeferimento de inscrição; 
b) às questões das provas objetivas na modalidade múltipla escolha e/ou gabaritos preliminares; 
c) ao resultado das provas das provas objetivas na modalidade múltipla escolha; 
d) ao resultado da prova escrita de idioma português-inglês-português; 
e) ao resultado da prova escrita de idioma português-alemão-português. 
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Na página 18, ANEXO I, QUADRO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA, onde 

se lê: 

 

ATIVIDADE Escolaridade Mínima Exigida/Pré-
Requisito 

Carreira/Cargo Código 

 
Vagas/Localidades 

 

Salário 
(R$) 

Vagas 
Disponíveis 

Localidade da Vaga 

ASSISTENTE 

SOCIAL 

Graduação de Nível Superior, 

Bacharelado, em Serviço Social, 
reconhecido pelo Ministério da 

Educação, e registro definitivo no Órgão 

de Classe específico, e estar em dia com 
as obrigações legais junto àquele órgão. 

Inglês para leitura técnica. 

ESAS 0005 

01 

CR 

CRT 

Resende 

Rio de Janeiro 

Caetité 

 

 
 

 

 

2.503,73 

MÉDICO DO 
TRABALHO 

Graduação de Nível Superior, 

Bacharelado, em Medicina e Curso de 
Especialização em nível pós-graduação 

em Medicina do Trabalho, fornecidos 

por instituições de ensino superior, 
reconhecidos pelo Ministério da 

Educação, e registro definitivo no Órgão 

de Classe específico, e estar em dia com 
as obrigações legais junto àquele órgão. 

Inglês para leitura técnica. 

ESLN 0018 

CR 

CR 

01 

Resende 

Rio de Janeiro 

Caetité 

 

 
 

1.671,82 

 

Leia-se: 

 

ATIVIDADE Escolaridade Mínima Exigida/Pré-

Requisito 

Carreira/Cargo Código 

 

Vagas/Localidades 
 

Salário 

(R$) 

Vagas 

Disponíveis 

Localidade da Vaga 

ASSISTENTE 

SOCIAL 

Graduação de Nível Superior, 

Bacharelado, em Serviço Social, 

reconhecido pelo Ministério da 
Educação, e registro definitivo no Órgão 

de Classe específico, e estar em dia com 

as obrigações legais junto àquele órgão. 
Inglês para leitura técnica. 

ESAS 0005 
01 
CR 

CR 

Resende 
Rio de Janeiro 

Caetité 

 

 

 

 

 

3.065,00 

MÉDICO DO 

TRABALHO 

Graduação de Nível Superior, 

Bacharelado, em Medicina e Curso de 

Especialização em nível pós-graduação 
em Medicina do Trabalho, fornecidos 

por instituições de ensino superior, 

reconhecidos pelo Ministério da 
Educação, e registro definitivo no Órgão 

de Classe específico, e estar em dia com 

as obrigações legais junto àquele órgão. 
Inglês para leitura técnica. 

ESAS 0018 
CR 
CR 

01 

Resende 
Rio de Janeiro 

Caetité 

 

 

 

3.065,00 

 

 

Nas páginas 28 e 29, está repetido o ANEXO III – Descrição Sumária das Atribuições das 

Atividades, que deverá ser desconsiderado.  


