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Onde se lê:
3.5. O candidato deficiente aprovado neste Processo Seletivo deverá apresentar laudo médico
comprobatório, assinado por médico da área da sua deficiência, na data da contratação,
devendo o mencionado laudo médico atestar aptidão e compatibilidade com o exercício da
função pretendida, conforme as atribuições descritas no item 1.1 deste Edital.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1 - CONDIÇÕES:
c) apresentar original e cópia do Certificado de conclusão de curso ou diploma exigido para o
cargo;
5.2.3 Para efeito da Prova de Títulos e Experiência Profissional, ser-lhe-ão atribuídos os
seguintes valores:

Pontuação para Títulos e Experiência correlata à vaga escolhida no ato da inscrição
Titulação
Pontuação de cada título
Quantidade máxima de títulos a
serem considerados
Capacitação na área de Auxiliar
09 pontos
01
de Disciplina
Especialização
na
área
de
09 pontos
01
Segurança e Vigilância

Leia-se:
3.5 O candidato deficiente aprovado neste Processo Seletivo deverá apresentar laudo médico
comprobatório, assinado por médico, da área da sua deficiência, na data da inscrição, devendo
o mencionado laudo médico atestar aptidão e compatibilidade com exercício da função
pretendida, conforme as atribuições descritas no item 1.1 deste Edital.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1 - CONDIÇÕES:
C) apresentar original e cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio e de cursos para
comprovação de títulos (conforme 5.2.2)
5.2.3 Para efeito da Prova de Títulos e Experiência Profissional, ser-lhe-ão atribuídos os
seguintes valores:
Pontuação para Títulos e experiência correlata à vaga escolhida no ato da Inscrição
Pontuação de cada
Quantidade máxima de títulos a
Titulação
Carga horária
título
serem considerados
Capacitação na área
de Auxiliar de
+ de 90 horas
09 pontos
01
Disciplina
Especialização na
área de Segurança e
+ de 90 horas
09 pontos
01
Vigilância
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