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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL 04/2021.
COMUNICADO OFICIAL Nº 02, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.

A Prefeitura Municipal de Alterosa e a comissão de Avaliação de Processos
Seletivos, torna público a seguintes retificação do Edital 04/2021:
Onde se lê:
“4. DA PROVA ELIMINATÓRIA OBJETIVA
4.1. Serão aplicadas Provas Objetivas, de caráter eliminatório, a todos os candidatos regularmente inscritos
neste Processo Seletivo Simplificados de Provas, em conformidade com o disposto no Anexo I, do presente
Edital e com as seguintes determinações:
a) Valorização: de 00 (zero) a 100 (cem) pontos, incluídas todas as disciplinas.

b) Duração: 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos.
c) Composição das Questões de Múltipla Escolha: 04 (quatro) alternativas para cada enunciado sendo uma
única delas a correta.
d) O número de questões, a escolaridade e os pesos correspondentes às disciplinas da prova, são os
dispostos no Anexo I, do presente Edital.
4.2. Será eliminado o candidato que obtiver pontuação 00 (zero) em quaisquer das disciplinas da prova
eliminatória objetiva.”

Leia-se:
4. DA PROVA ELIMINATÓRIA OBJETIVA
4.1. Serão aplicadas Provas Objetivas, de caráter eliminatório, a todos os candidatos regularmente inscritos
neste Processo Seletivo Simplificados de Provas, em conformidade com o disposto no Anexo I, do presente
Edital e com as seguintes determinações:
a) Valorização: de 00 (zero) a 87,5 (oitenta e sete e meio) pontos, incluídas todas as disciplinas.
b) Duração: 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos.
c) Composição das Questões de Múltipla Escolha: 04 (quatro) alternativas para cada enunciado sendo uma
única delas a correta.
d) O número de questões, a escolaridade e os pesos correspondentes às disciplinas da prova, são os
dispostos no Anexo I, do presente Edital.
4.2. Será eliminado o candidato que obtiver pontuação 00 (zero) em quaisquer das disciplinas da prova
eliminatória objetiva.
Alterosa, 19 de janeiro de 2021.
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