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 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 Secretaria Municipal da Casa Civil 

 Subsecretaria de Serviços Compartilhados 

  RETIFICAÇÃO 

D.O. RIO DE 20 DE MAIO DE 2019 

EDITAL CVL/SUBSC Nº 105 DE 16 DE MAIO DE 2019 

 
Onde se lê: 

X. DA PROVA OBJETIVA, DISCURSIVA E DE TÍTULOS 

1.1 As provas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 11/08/2019 e terá a 
duração de 4h, INCLUINDO A MARCAÇÃO DO CARTÃO-RESPOSTA; 

2.2 será considerado habilitado o candidato que obtiver: 

 na Prova Objetiva, 60% (sessenta por cento) de pontos do total da 
prova e que não obtenha nota zero em nenhuma prova por conteúdo, 
conforme o estabelecido no quadro acima; 

 
Leia-se: 

X. DA PROVA OBJETIVA, DISCURSIVA E DE TÍTULOS 

1.1 As provas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 18/08/2019 e terá a 
duração de 4h, INCLUINDO A MARCAÇÃO DO CARTÃO-RESPOSTA; 

1.2 será considerado habilitado o candidato que obtiver: 

 na Prova Objetiva, 60% (sessenta por cento) de pontos do total da 
prova e o mínimo de pontos para habilitação por conteúdo, conforme o 
estabelecido no quadro acima; 

 
 
 
Onde se lê: 

X. DA PROVA OBJETIVA, DISCURSIVA E DE TÍTULOS 

3 DA PROVA DISCURSIVA 
3.1 A Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, baseada no 

conteúdo programático constante do Anexo Único deste Edital, será aplicada 
juntamente com a prova objetiva; 

3.2 A prova tem o objetivo de avaliar o conhecimento do candidato, a capacidade 
de expressão na modalidade escrita e, ainda, a coerência, coesão, clareza e 
objetividade, bem como a utilização correta do vocabulário e das normas 
gramaticais segundo o novo acordo ortográfico; 

3.3 O candidato deverá responder à questão discursiva utilizando o mínimo de 20 
(vinte) linhas e o máximo de 25 (vinte e cinco) linhas; 
3.3.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva que abranger o número 
mínimo de linhas estabelecido no subitem neste Título; 
3.3.2 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar a extensão máxima 
de linhas estabelecidas; 
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3.3.3 Nos casos de fuga ao tema ou à tipologia textual, de não haver texto ou 
de identificação em local indevido (assinatura, desenho, citar nome de 
instituição, nome de aluno etc), o candidato receberá nota ZERO. 

3.4 A questão da prova discursiva será entregue aos candidatos já impressa, não 
sendo permitido solicitar esclarecimentos sobre enunciados ou sobre modo de 
resolvê-la; 

3.5 A prova discursiva deverá ser feita pelo próprio candidato, à mão, em letra 
legível, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, fabricada em material incolor 
e transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência 
e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha 
solicitado atendimento especial para a realização das provas, conforme o 
disposto no Título VI item 2.1 e Título VII itens 2.1 e 2.7; 
3.5.1 Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou 
borracha durante a realização da prova. 

3.6 O tempo de duração da prova inclui o preenchimento da folha de resposta 
definitiva; 
3.6.1 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais: 
nome, número de inscrição e data de nascimento. 

3.7 A folha de resposta definitiva será o documento válido para avaliação da prova 
discursiva e não será substituído por erro de preenchimento do candidato; 
3.7.1 A folha de resposta definitiva não poderá ser assinada, rubricada, nem 
conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que o 
identifique na capa, fora ou no espaço destinado à transcrição do texto 
definitivo, sob pena de anulação da prova. Assim, a detecção de qualquer 
marca identificadora acarretará sua anulação e a consequente eliminação do 
candidato do certame; 
3.7.2 O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de 
qualquer modo, danificar o caderno de respostas definitivo, sob pena de 
reprovação; 

 
 

Leia-se: 

X. DA PROVA OBJETIVA, DISCURSIVA E DE TÍTULOS 

3 DA PROVA DISCURSIVA 
3.1 A Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, baseada no 

conteúdo programático constante do Anexo Único deste Edital, será aplicada 
juntamente com a prova objetiva; 

3.2 A prova tem o objetivo de avaliar o conhecimento do candidato, a capacidade 
de expressão na modalidade escrita e, ainda, a coerência, coesão, clareza e 
objetividade, bem como a utilização correta do vocabulário e das normas 
gramaticais segundo o novo acordo ortográfico; 

3.3 O candidato deverá responder à questão discursiva utilizando o mínimo de 20 
(vinte) linhas e o máximo de 25 (vinte e cinco) linhas; 
3.3.1 Caso haja descumprimento do estabelecido no subitem 3.3, no que se 
refere ao número MÍNIMO de linhas, será atribuída nota ZERO ao candidato; 
3.3.2 Caso haja descumprimento do estabelecido no subitem 3.3, no que se 
refere ao número MÁXIMO de linhas, será desconsiderado, para efeito de 
avaliação, qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 
linhas estabelecidas; 
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  3.3.3 Nos casos de fuga ao tema ou à tipologia textual, de não haver texto ou 
de identificação em local indevido (assinatura, desenho, citar nome de 
instituição, nome de aluno), será atribuída nota ZERO ao candidato. 

3.4 A questão da prova discursiva será entregue aos candidatos já impressa, não 
sendo permitido solicitar esclarecimentos sobre enunciados ou sobre modo de 
resolvê-la; 

3.5 A prova discursiva deverá ser feita pelo próprio candidato, à mão, em letra 
legível, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, fabricada em material incolor 
e transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência 
e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha 
solicitado atendimento especial para a realização das provas, conforme o 
disposto no Título VI item 2.1 e Título VII itens 2.1 e 2.7; 
3.5.1 Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou 
borracha durante a realização da prova. 

3.6 O tempo de duração da prova inclui o preenchimento da folha de resposta 
definitiva; 
3.6.1 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais: 
nome, número de inscrição e data de nascimento. 

3.7 A folha de resposta definitiva será o documento válido para avaliação da prova 
discursiva e não será substituído por erro de preenchimento do candidato; 
3.7.1 A folha de resposta definitiva não poderá ser assinada, rubricada, nem 
conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que o 
identifique na capa, fora ou no espaço destinado à transcrição do texto 
definitivo, sob pena de anulação da prova. Assim, a detecção de qualquer 
marca identificadora acarretará sua anulação e a consequente eliminação do 
candidato do certame; 
3.7.2 O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de 
qualquer modo, danificar a folha de resposta definitiva, sob pena de anulação 
da prova; 

 
 

RIO DE JANEIRO, 11 DE JULHO DE 2019. 
 
 

MAURO BARATA SOARES DE FIGUEIREDO 
SUBSECRETÁRIO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 


