
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

No Edital nº 08/2019, de 25 de fevereiro de 2019, publicado na pa� gina de concursos em 25 de fevereiro de 2019, retificam-se 
os itens abaixo: 

Onde se le% :

Fase Cara� ter Avaliaça* o Crite� rios avaliados e pontuaça*o

1ª
Elimina-
to� ria

Ana� lise  do  curriculum
vitae  comprovado  e
demais documentaço* es.

 Participaça* o em eventos acade%micos (0,0 a 2,0 pontos).
 Voluntariado (0,0 a 1,0 ponto).

2ª
Classifica-
to� ria

Entrevista/teste  do
candidato,  realizada  pela
banca examinadora.

Local: 
Sala da AIT, 53, pre�dio do
NTB,  1º  andar,  Unidade
Tapajo� s. 

Apresentaça*o pessoal/postura (0,0 a 3,5 pontos).

Segurança (0,0 a 2,5 pontos).

Capacidade  de  comunicaça*o  oral/vocabula� rio  (0,0  a  4,0
pontos).
 Conhecimento  de  Informa� tica  –  Programas  Word,  Excel  e
Power Point (0,0 a 2,5 pontos).
 Conhecimento em Confecça*o de Site (0,0 a 2,5 pontos).

Leia-se:

Fase Cara� ter Avaliaça* o Crite� rios avaliados e pontuaça*o

1ª
Elimina-
to� ria

Ana� lise  do  curriculum
vitae  comprovado  e
demais documentaço* es.

 Participaça* o em eventos acade%micos (0,0 a 5,0 pontos).
 Voluntariado (0,0 a 5,0 pontos).

2ª Classifica-
to� ria

Entrevista/teste  do
candidato,  realizada  pela
banca examinadora.

Local: 
Sala da AIT, 53, pre�dio do
NTB,  1º  andar,  Unidade
Tapajo� s. 

Apresentaça*o pessoal/postura (0,0 a 2,0 pontos).

Segurança (0,0 a 2,0 pontos).

Capacidade  de  comunicaça*o  oral/vocabula� rio  (0,0  a  2,0
pontos).
 Conhecimento  de  Informa� tica  –  Programas  Word,  Excel  e
Power Point (0,0 a 2,0 pontos).
 Conhecimento em Confecça*o de Site (0,0 a 2,0 pontos).

Onde se le% : “7.3 A nota final, bem como a ordem de classificaça*o, sera�  efetuada mediante apuraça* o do total de pontos obtidos 
na avaliaça*o curricular e na entrevista, utilizando-se como crite� rio de desempate os seguintes para% metros, nesta ordem:
a) maior nu� mero de pontos na avaliaça* o curricular;
b) maior nu� mero de pontos na entrevista;
c) maior idade.” 

Leia-se: “7.3 A nota final, bem como a ordem de classificaça*o, sera�  a me�dia aritme� tica simples do total de pontos obtidos na 
avaliaça*o curricular e na entrevista, sendo eliminado do PSS o candidato que obtiver nota inferior a 5 (cinco). Em caso de 
empate sera*o adotados os seguintes crite� rios de desempate, nesta ordem:
a) maior nu� mero de pontos na avaliaça* o curricular;
b) maior nu� mero de pontos na entrevista;
c) maior idade.” 


