PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ
Estado do Rio de Janeiro

CONCURSO PÚBLICO 001/2015 – PMSJU
RETIFICAÇÃO 009/2015 – AO EDITAL 019/2015
A Prefeitura Municipal de São José de Ubá (RJ) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística tornam
pública a RETIFICAÇÃO ao Edital 019/2015 RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA do concurso público
publicado no dia 12 de agosto de 2015, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados
os demais itens do referido edital:
No Edital 019/2015 Resultado da Avaliação da Prova Discursiva, Onde se lê:

4.

O período para interposição de recursos é de 02 (dois) dias úteis após divulgação do resultado
preliminar da prova de títulos – 2ª etapa, ou seja, dias 13 e 14 de agosto do corrente ano. Os
recursos serão interpostos exclusivamente através do preenchimento de formulário digital, que
estará disponível no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, a partir das 0h00min do primeiro
dia estipulado para recurso até às 23h59min do último dia considerando-se o horário de Brasília
observado o prazo estabelecido no item 11.2 do Edital 001/2015.

Ler-se-á:
4.

O período para interposição de recursos é de 02 (dois) dias úteis após divulgação do resultado
preliminar da prova de títulos – 2ª etapa, ou seja, dias 18 e 19 de agosto do corrente ano. Os
recursos serão interpostos exclusivamente através do preenchimento de formulário digital, que
estará disponível no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, a partir das 0h00min do primeiro
dia estipulado para recurso até às 23h59min do último dia considerando-se o horário de Brasília
observado o prazo estabelecido no item 11.2 do Edital 001/2015.

FICA, a presente retificação, consolidada ao texto inicial do edital 001/2015.
São José de Ubá (RJ), 17 de agosto de 2015.

Gean Marcos Pereira da Silva
Prefeito Municipal
Filipe Albernaz Mothé
Presidente da Comissão de Concurso Público
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