MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II

EDITAL Nº 41 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REAPLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DO
CONCURSO PÚBLICO REFERENTE AO EDITAL N° 30/2015, DE 03 DE AGOSTO DE
2015, PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO.

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições previstas na Portaria de
Delegação de Competência nº 1.769, de 23 de outubro de 2013 do Magnífico Reitor, publicada no
Diário Oficial da União em 30 de outubro de 2013, seção 2, página 18, consoante ao disposto no
Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, publicada no D.O.U. de 24/08/2009, no Decreto nº 8.260, de
29/05/2014, publicado no D.O.U. de 30/05/2014, na Portaria MEC nº 1.134, de 02/12/2009,
publicada no D.O.U. de 03/12/2009 em conformidade com as Lei nº 8.112/1990, de 11/12/1990, Lei
nº 11.091 de 12/01/2005, Lei nº 12.990, de 09/06/2014, torna público CONVOCAÇÃO PARA
REAPLICAÇÃO PARCIAL DA PROVA OBJETIVA, Conhecimentos Relativos à Área de
Atuação, do concurso público referente ao Edital n° 30/2015, de 03 de agosto de 2015, para o
cargo de Assistente em Administração, em cumprimento a Nota Pública nº 03, do Magnifico
Reitor do Colégio Pedro II.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Todas as condições, requisitos mínimos exigidos para o provimento do cargo e conteúdos
programáticos, do cargo oferecido, serão mantidas de acordo com o Edital nº 30/2015, de
03 de agosto de 2015.
1.2. Será reaplicada a prova de conhecimentos relativos à área de atuação, que inclui os
conhecimentos específicos e legislação, referente ao cargo de Assistente em Administração.
1.3. Poderão realizar a prova somente os candidatos que compareceram a prova aplicada no dia
04 de outubro de 2015.
1.3.1. Não será cobrada nova taxa de inscrição.
2. DA APLICAÇÃO DA PROVA
2.1. Data prevista para realização da Prova será 06 de dezembro de 2015.
2.2. Os locais designados para aplicação da prova serão divulgados no endereço eletrônico
www.acessopublico.org.br.
2.3. Horário previsto para aplicação das provas será das 09 horas às 11 horas.
2.4. O fechamento dos portões ocorrerá, impreterivelmente, às 09 horas.
2.5. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 01 (uma) hora antes do início da
mesma, munidos de um documento com foto e caneta azul ou preta.
2.6. É de responsabilidade exclusiva de o candidato identificar corretamente o seu local de
prova e comparecer no horário determinado por este edital.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Permanecem inalteradas as instruções definidas no Edital nº 30/2015, de 03 de agosto de
2015.
3.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato, acompanhar todas as publicações referentes
a este concurso público.
3.3. As demais considerações não expressas neste normativo permanecem inalteradas,
conforme disposto no Edital nº 30/2015, de 03 de agosto de 2015.
3.4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ ALMÉRIO WALDINO DOS SANTOS
ANEXO I – CRONOGRAMA
Evento
Relação de candidatos para reaplicação da prova de
conhecimentos relativos à área de atuação
Consulta/Impressão do Cartão de Informação via Internet

Início

Fim

13/11/2015

-

24/11/2015

-

Aplicação do exame intelectual

06/12/2015

-

Divulgação na internet do gabarito preliminar do exame
intelectual

07/12/2015

-

Recurso contra o gabarito preliminar do exame intelectual

07/12/2015

08/12/2015

Divulgação na internet do resultado do julgamento dos recursos
contra o gabarito preliminar do exame intelectual

15/12/2015

Divulgação na internet do gabarito definitivo do exame
intelectual

15/12/2015

Divulgação na internet do resultado preliminar do exame
intelectual

15/12/2015

Vista do cartão de respostas e interposição de recursos contra o
resultado preliminar do exame intelectual

15/12/2015

Divulgação na internet do resultado do julgamento dos recursos
contra o resultado preliminar do exame intelectual

18/12/2015

Divulgação na internet do resultado final do Concurso
Público

18/12/2015

16/12/2015

