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I - títulos:
a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em 1º/1/2022, 1º/4/2022,

1º/7/2022, 1º/10/2022, 1º/1/2023, 1º/7/2023, 1º/1/2024, 1º/7/2024 e 1º/1/2025;
b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): vencimentos em 15/8/2022,

15/5/2023, 15/8/2024, 15/5/2025, 15/8/2026, 15/8/2028, 15/8/2030, 15/5/2035,
15/8/2040, 15/5/2045, 15/8/2050 e 15/5/2055;

c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimentos em 1º/1/2023,
1º/1/2025, 1º/1/2027, 1º/1/2029 e 1º/1/2031; e

d) Letras Financeiras do Tesouro (LFT): vencimentos em 1º/3/2022, 1º/9/2022,
1º/3/2023, 1º/9/2023, 1º/9/2024, 1º/3/2025, 1º/3/2026, 1º/9/2026, 1º/3/2027 e
1º/9/2027.

II - valor financeiro máximo desta oferta: R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões
de reais), observado que, de um mesmo título/vencimento, cada instituição financeira
poderá adquirir até 100% do valor de sua(s) proposta(s) aceita(s);

III - preços unitários de venda: os informados pelo Departamento de Operações
do Mercado Aberto (Demab), às 11h30 de 21/9/2021, na página do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) na internet (www.selic.rtm);

IV - divulgação do resultado: 21/9/2021, a partir das 12h30;
V - data de liquidação da venda: 22/9/2021;
VI - data de liquidação da revenda: 24/11/2021.
2. Na formulação das propostas, limitadas a 3 (três) por instituição, deverão ser

informados a taxa de juros, expressa sob a forma anual considerando-se 252 dias uteis,
com 3 (três) casas decimais, e o valor financeiro, em milhares de reais.

3. As propostas deverão ter curso no módulo Ofpub/Ofdealer do Selic, opção
"Lançamento" do submenu "Operações Compromissadas".

4. O resultado será apurado pelo critério de taxa única, acatando-se todas as
propostas com taxa igual ou inferior a taxa máxima aceita pelo Banco Central do Brasil, a
qual será aplicada a todas as propostas vencedoras.

5. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 16:00
horas de 21/9/2021, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de
sua compra, utilizando o módulo "Lastro" do Selic.

6. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:
m/252 (n-m)/252
PUrevenda = [PUvenda x(1 + TJ/100) - CJ]x(1+TJ/100)
Na qual:
PUrevenda = preço unitário de revenda, arredondado na oitava casa decimal;
PUvenda = preço unitário de venda, conforme definido no primeiro parágrafo,

inciso III;
TJ = taxa de juros definida no quarto parágrafo;
m = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda

e a data do pagamento do cupom de juros (*);
CJ = cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do

compromisso (*);
n = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda

e a data de liquidação da revenda (*);
(*) Não havendo o pagamento de cupom de juros durante o compromisso, "CJ"

e "m" assumem valor zero.
7. As operações cujo título pague cupom de juros até a data do compromisso

devem ser registradas no Selic sob o código 1047 e as demais, sob o código 1044.

ANDRE DE OLIVEIRA AMANTE
Chefe

COMUNICADO Nº 37.691, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021

Divulga as Taxas Básicas Financeiras (TBF), os
Redutores "R" e as Taxas Referenciais (TR) relativos a
18, 19 e 20 de setembro de 2021.

De acordo com o que determina a Resolução nº 4.624, de 18.1.2018,
comunicamos que as Taxas Básicas Financeiras (TBF), os Redutores "R" e as Taxas
Referenciais (TR) relativos aos períodos abaixo especificados são:

I - Taxas Básicas Financeiras (TBF):
a) de 18.9.2021 a 18.10.2021: 0,4499% (quatro mil, quatrocentos e noventa e

nove décimos de milésimo por cento);
b) de 19.9.2021 a 19.10.2021: 0,4757% (quatro mil, setecentos e cinquenta e

sete décimos de milésimo por cento);
c) de 20.9.2021 a 20.10.2021: 0,5015% (cinco mil e quinze décimos de milésimo

por cento);
II - Redutores "R":
a) de 18.9.2021 a 18.10.2021: 1,0060 (um inteiro e sessenta décimos de

milésimo);
b) de 19.9.2021 a 19.10.2021: 1,0061 (um inteiro e sessenta e um décimos de

milésimo);
c) de 20.9.2021 a 20.10.2021: 1,0062 (um inteiro e sessenta e dois décimos de

milésimo); e
III - Taxas Referenciais (TR):
a) de 18.9.2021 a 18.10.2021: 0,0000% (zero por cento);b) de 19.9.2021 a

19.10.2021: 0,0000% (zero por cento);c) de 20.9.2021 a 20.10.2021: 0,0000% (zero por
cento).

ANDRE DE OLIVEIRA AMANTE
Chefe

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 173030 - CVM/RJ

Número do Contrato: 18/2019.
Nº Processo: 19957.005560/2019-06.
Inexigibilidade. Nº 15/2019. Contratante: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS.
Contratado: 01.276.330/0001-77 - KENTA INFORMATICA SA. Objeto: Prestação de serviços
continuados de suporte técnico e atualização de versões para o software drs audiências -
prorrogação de vigência. Vigência: 07/11/2021 a 06/11/2022. Valor Total Atualizado do

Contrato: R$ 12.995,16. Data de Assinatura: 10/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 10/09/2021).

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
T EC N O LO G I A

AVISO DE CANCELAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2021

Comunicamos o cancelamento do aviso de anulação da dispensa de licitação
supracitada, processo Nº 526000121912

, publicada no D.O.U de 26/08/2021 .

GILSON DA SILVA ALMEIDA
Analista

(SIDEC - 21/09/2021) 183023-18205-2021NE800029

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
DIRETORIA TÉCNICA 1

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGIMES ESPECIAIS, AUTORIZAÇÕES E
J U LG A M E N T O S

EDITAL ELETRÔNICO Nº 79/2021/CGRAJ/DIR1/SUSEP

O(A) Coordenador(a)-Geral da Coordenação Geral de Regimes Especiais,
Autorizações e Julgamentos, da Coordenação-Geral de Julgamentos - CGJUL, da Diretoria
Técnica 1 da SUSEP, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do
Processo SEI n.º 15414.616504/2020-11,

INTIMA M & L COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS LTDA (SMAB - SEGURO
MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE BEZERROS), CNPJ nº 70.087.655/0001-24, que se encontra
em local incerto e não sabido, a conhecer da decisão do Conselho Diretor da SUSEP que
em reunião realizada em 14/07/2021 decidiu, por unanimidade, ratificar a decisão da
CGRAJ de subsistência da representação, contra a Sociedade, por infração ao disposto no
art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c o Art. 8º da
Resolução CNSP 60/2001, com a aplicação da pena de multa prevista art. 9º da Res. CNSP
60/2001 c/c Art. 113 do Decreto-Lei n° 73/1966, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões
de reais), tendo em vista o limite definido no caput do artigo 113 do Decreto-Lei alterado
pela Lei nº 13.195/2015.

Nos termos da legislação em vigor, fica NOTIFICADA do seu direito de interpor
recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência
Privada Aberta e de Capitalização - CRSNSP, no período de 60 dias contados da data de
publicação, nos termos do artigo 119 c/c inciso IV, do artigo 120, da Resolução CNSP nº
393, de 2020. Caso haja renúncia do direito de interpor o recurso, poderá, no mesmo
período, pagar o valor de R$ 2.250.000,00, já deduzido o desconto de 25% da multa
aplicada, consoante as disposições do artigo 155, §§ 1º, 2º e 3º, da Resolução CNSP nº
393, de 2020. Vencido o referido prazo sem que haja o cumprimento de qualquer uma das
hipóteses acima será essa sociedade intimada a pagar o valor integral da multa aplicada,
na forma do disposto no art. 4º, §2°, da Resolução CNSP n° 393, de 2020.

Decorrido o período de 60 dias, contados da data de publicação, sem que tenha
sido providenciado o respectivo pagamento, serão os autos do processo em epígrafe
enviados a Procuradoria Federal instalada na SUSEP para procedimento de inscrição na
Dívida Ativa da União, consoante o disposto no artigo 4º, §4º, da Resolução CNSP nº 393,
de 2020. Ainda, o referido débito será inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais - CADIN, após 75 dias contados da data de
publicação, nos termos da Lei n° 10.522, de 2002.

As informações sobre acesso aos autos poderão ser obtidas no site da SUSEP no
endereço eletrônico http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/solicitacao-de-
vistas-copias-de-processo e informações sobre como fazer o peticionamento eletrônico
constam no endereço eletrônico http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-
cidadao/usuario-externo-do-sistema-eletronico-de-informacoes-2013-sei .

CARLOS AUGUSTO PINTO FILHO

EDITAL ELETRÔNICO Nº 80/2021/CGRAJ/DIR1/SUSEP

O(A) Coordenador(a)-Geral da Coordenação Geral de Regimes Especiais,
Autorizações e Julgamentos, da Diretoria Técnica 1 da SUSEP, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o que consta do processo SUSEP nº 15414.611770/2018-25,

INTIMA ANDERSON MIRANDA RIBEIRO, CPF n.º xxx.914.157-xx, que se encontra
em local incerto e não sabido, a conhecer de sua decisão que em 10/03/2021, na forma do
disposto no art. 131, inciso I, e art. 136 da Resolução CNSP nº 393, de 2020, julgou
SUBSISTENTE o processo lavrado contra sua pessoa e, por conseqüência, aplicou a
penalidade de multa prevista no artigo 70, da Resolução CNSP nº 243, de 2011, no valor
de R$ 18.000,00, por infração ao disposto no art. 127 do Decreto-Lei n.º 73/1966 c/c o art.
23 da Circular SUSEP n.º 510/2015.

Nos termos da legislação em vigor, fica NOTIFICADA(O) do seu direito de
interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de
Previdência Privada Aberta e de Capitalização - CRSNSP, no período de 60 (sessenta) dias
contados da data de publicação, nos termos do artigo 119 c/c inciso IV, do artigo 120, da
Resolução CNSP nº 393, de 2020. Caso haja renúncia do direito de interpor o recurso,
poderá, no mesmo período, pagar o valor de R$ 13.500,00, já deduzido o desconto de 25%
da multa aplicada, consoante as disposições do artigo 155, §§ 1º, 2º e 3º, da Resolução
CNSP nº 393, de 2020.

Decorrido o período de 60 dias, contados da data de publicação, sem que tenha
sido providenciado o respectivo pagamento, serão os autos do processo em epígrafe
enviados a Procuradoria Federal instalada na SUSEP para procedimento de inscrição na
Dívida Ativa da União, consoante o disposto no artigo 4º, §4º, da Resolução CNSP nº 393,
de 2020. Informo ainda que, caso não haja o pagamento, o referido débito será inscrito no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais - CADIN,
após 75 dias contados da data de publicação, nos termos da Lei n° 10.522, de 2002.

Informo ainda que informações sobre acesso aos autos poderão ser obtidas no
site da SUSEP no endereço eletrônico http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-
cidadao/solicitacao-de-vistas-copias-de-processo e informações sobre como fazer o
peticionamento eletrônico constam no endereço eletrônico
http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/usuario-externo-do-sistema-eletronico-
de-informacoes-2013-sei.

CARLOS AUGUSTO PINTO FILHO

EDITAL ELETRÔNICO Nº 74/2021/CGRAJ/DIR1/SUSEP

O Coordenador-Geral da Coordenação Geral de Regimes Especiais, Autorizações
e Julgamentos, da Diretoria Técnica 1 da Superintendência de Seguros Privados - Susep, no
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo Susep nº
15414.605209/2019-98,

INTIMA Solucion - Associação de Benefícios Mútuos, CNPJ: 11.608.042/0001-26,
e seu agente solidário, Sanidea de Oliveira Jatahy dos Santos, CPF: XXX.107.817 -XX, que se
encontram em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 139 da Resolução CNSP nº
393, de 2020, a conhecerem sua decisão de 19/07/2021, que julgou EXTINTO o processo
lavrado em face dessa sociedade.

As informações sobre acesso aos autos poderão ser obtidas no site da SUSEP no
endereço eletrônico http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/solicitacao-de-
vistas-copias-de-processo e informações sobre como fazer o peticionamento eletrônico
constam no endereço eletrônico http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-
cidadao/usuario-externo-do-sistema-eletronico-de-informacoes-2013-sei.

CARLOS AUGUSTO PINTO FILHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EDITAL Nº 3/NM - DE 21 DE SETEMBRO DE 2021

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO BANCÁRIO NOVO E TÉCNICO BANCÁRIO
NOVO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE PARA CANDIDATOS COM
DEFICIÊNCIA (PcD), VISANDO AO PROVIMENTO DE VAGAS E/OU À FORMAÇÃO DE
CADASTRO DE RESERVA EM ÂMBITO NACIONAL

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio da Superintendência Nacional
Trajetória e Desenvolvimento, torna pública a retificação do Edital Nº 1 do Concurso
Público 1/2021/NM, publicado no DOU de 10 de setembro de 2021, Seção 3, páginas 43 a
52, que passa a ter as redações a seguir especificadas, permanecendo inalterados os
demais itens e subitens.
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No subitem 1.1
Onde se lê:
c) 3ª Etapa - Análise do Laudo Médico por Equipe Multiprofissional...
Leia-se:
3ª Etapa - Análise do Laudo sobre a deficiência por Equipe Multiprofissional...
Inclusão do subitem 4.21
4.21 - Na avaliação dos requisitos e condições para a admissão aos cargos,

serão garantidas as condições de acessibilidade, adaptações razoáveis (incluindo
fragmentação de tarefas, alterações de jornada, conforme necessidade da pessoa), nos
termos da Lei 13146/2015.

No subitem 5.1.2
Onde se lê:
...com expressa referência ao código correspondente da Classificação

Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência...
Leia-se:
...com expressa referência ao código correspondente da Classificação

Internacional de Doenças (CID-10), se houver e com autorização do candidato, bem como
a provável causa da deficiência, se conhecida...

Inclusão da alínea b)
b) enviar, via upload, laudo caracterizador, emitido nos últimos 36 (trinta e seis)

meses contados da data de publicação deste Edital, por profissional de saúde de nível
superior com conhecimento na área da deficiência declarada sendo médico, fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional ou psicólogo, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), se houver e com
autorização do candidato, bem como a provável causa da deficiência (se conhecida),
contendo assinatura e carimbo profissional de saúde responsável ou assinado via
certificado digital, com o número de sua inscrição no Conselho Profissional contendo as
informações constantes no modelo do Anexo V deste Edital.

No subitem 5.1.3
Onde se lê:
O envio do documento...
Leia-se:
O envio do documento médico ou laudo caracterizador...
No subitem 5.1.3.1
Onde se lê:
O arquivo do Relatório Médico (atestado ou laudo ou relatório)...
Leia-se:
O arquivo do Relatório Médico (atestado ou laudo ou relatório) ou Laudo

Caracterizador...
No subitem 5.1.3.2
O(A) candidato(a) que não enviar Relatório Médico...
Leia-se:
O(A) candidato(a) que não enviar Relatório Médico ou Laudo Caracterizador...
No subitem 5.1.7
Onde se lê:
DA ANÁLISE DO RELATÓRIO MÉDICO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.
Leia-se:
DA ANÁLISE DO RELATÓRIO MÉDICO OU LAUDO CARCTERIZADOR POR EQUIPE

M U LT I P R O F I S S I O N A L .
No subitem 5.1.7.1
Onde se lê:
Os Relatórios Médicos (atestado ou laudo ou relatório) dos(as) candidatos(as)

classificados(as) serão ainda avaliados por uma equipe multiprofissional, de acordo com o
artigo 5º do Decreto nº 9.508/2018. O Relatório Médico (atestado ou laudo ou relatório)
enviado durante o período de inscrição deverá obedecer às seguintes exigências: a) ter
sido expedido há, no máximo, 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de início do
período de inscrição; b) descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência; c) apresentar
a provável causa da deficiência; d) apresentar os graus de autonomia; e) constar referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) vigente; f)
constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações; g) no caso de deficiente auditivo,
o Relatório deverá vir acompanhado de uma audiometria recente, até 36 (trinta e seis)
meses a contar da data de início do período de inscrição e nomeado como AUDIOGRAMA ,
acrescido do nome e do(a) candidato(a); h) no caso de deficiente visual, no Relatório
deverá constar a acuidade em AO (ambos os olhos), doença e campo visual; i) no caso de
deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de limitação
associadas e habilidades adaptadas e comprovação de déficit cognitivo significativamente
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos; e j) no caso de deficiência
múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências;

Leia-se:
Os Relatórios Médicos (atestado ou laudo ou relatório) ou Laudos

Caracterizadores dos(as) candidatos(as) classificados(as) serão ainda avaliados por uma
equipe multiprofissional, de acordo com o artigo 5º do Decreto nº 9.508/2018. O
documento enviado durante o período de inscrição deverá obedecer às seguintes
exigências: a) ter sido expedido há, no máximo, 36 (trinta e seis) meses, a contar da data
de início do período de inscrição; b) descrever a espécie e o grau ou nível de impedimento
para caracterização da deficiência (alterações nas funções e estruturas do corpo); c)
apresentar a provável causa da deficiência (se conhecida); d) apresentar os graus de
autonomia ou descrever limitações para as atividades do dia a dia, informar necessidade
de apoio de terceiros; e) constar referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID) vigente (se conhecido e autorizado pelo avaliado); f)
constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações; g) no caso de pessoa com
deficiência auditiva, o Relatório deverá vir acompanhado de uma audiometria recente, até
36 (trinta e seis) meses a contar da data de início do período de inscrição e nomeado como
AUDIOGRAMA, acrescido do nome do(a) candidato(a); h) no caso de pessoa com
deficiência visual, no Relatório deverá constar a acuidade em AO (ambos os olhos) com
correção e adoecimento que originou a condição, se conhecido, campo visual em graus
(somente para os casos que aja alteração dos mesmo); i) no caso de pessoa com
deficiência intelectual, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de
limitação associadas e habilidades adaptativas comprometidas além de déficit cognitivo
significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos; j) para as
pessoas com deficiência mental, o laudo deverá apresentar as alterações nas relações
interpessoais, áreas de limitação psicossocial associadas e habilidades adaptativas
comprometidas, se possível informando o diagnóstico de base e tratamentos em curso; e
k) no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas ou mais
deficiências e deverão ser apresentadas as informações já listadas de cada uma delas;

No subitem 5.1.7.2
Onde se lê:
... a) as informações prestadas pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição e seu

respectivo laudo médico;... e) a CID apresentada...
Leia-se:
... a) as informações prestadas pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição e seu

respectivo laudo sobre a deficiência;... e) a descrição da condição e o código da CID se
apresentada...

No subitem 5.1.7.3
Onde se lê:
... a) DEFICIÊNCIA CARACTERIZADA E COMPATÍVEL - Deficiência caracterizada de

acordo com a legislação vigente e compatível com a natureza das atribuições e exigências
para o desempenho das funções do cargo a que concorre, descritas nos subitens 2.4 e 2.5
deste Edital (o(a) candidato(a) concorrerá às vagas reservadas aos(às) candidatos(as) com
deficiência)...

Leia-se:
... a) DEFICIÊNCIA CARACTERIZADA - Deficiência caracterizada de acordo com a

legislação vigente conforme previsto no subitem 5.1.1 deste Edital...
No subitem 5.1.8.1
Onde se lê:
Após a divulgação do resultado preliminar do parecer da equipe

multiprofissional sobre os laudos médicos...
Leia-se:
Após a divulgação do resultado preliminar do parecer da equipe

multiprofissional sobre o laudo da deficiência...
No subitem 5.2
Onde se lê:
Das vagas reservadas aos(às) candidatos(as) que se autodeclararem PcD/

Pretos(as) ou Pardos(as) (PPP).
Leia-se:
Das vagas reservadas aos(às) candidatos(as) PcD que se autodeclararem

Pessoas Pretos(as) ou Pardos(as) (PPP).
No subitem 6.16.1
Onde se lê:
No ato da inscrição, o(a) candidato(a) com deficiência que necessite de

atendimento especializado no dia das provas deverá requerê-lo, indicando primeiro a
deficiência ou condição especial e em seguida o recurso/auxílio de que necessita para a
realização das provas, apresentando justificativas acompanhadas do Relatório Médico dos
impedimentos apresentados pelo(a) candidato(a), conforme definido no subitem 5.1.2.

Leia-se:
No ato da inscrição, o(a) candidato(a) com deficiência que necessite de

atendimento especializado no dia das provas deverá requerê-lo, indicando as condições
diferenciadas que necessita para a realização das provas (tempo adicional, ledor, prova
ampliada, auxílio para transcrição, sala acessível, intérprete de LIBRAS, adaptação na
correção da redação, conforme subitem 8.3.6 deste edital ou qualquer outra adaptação
necessária), apresentando justificativas acompanhadas de parecer de médico, equipe
multiprofissional ou de profissional de saúde especialista na área dos impedimentos
apresentados pelo(a) candidato(a), conforme definido no subitem 5.1.2

No subitem 6.16.2
Onde se lê:
O(A) candidato(a) com deficiência auditiva que necessitar utilizar aparelho

auditivo ou implante coclear no dia das provas deverá enviar, via upload, laudo médico
específico para esse fim, até o término das inscrições.

Leia-se:
O(A) candidato(a) com deficiência auditiva que necessitar utilizar aparelho

auditivo ou implante coclear no dia das provas deverá enviar, via upload, laudo médico ou
fonoaudiológico específico para esse fim, até o término das inscrições.

No subitem 8.1.6
Onde se lê:
Será considerado(a) habilitado(a) para a prova de Redação (2ª Etapa) o(a)

candidato(a) que estiver classificado(a), na 1ª Etapa, em uma posição que não ultrapasse
o triplo do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva,
conforme tabela do Anexo II.

Leia-se:
Será considerado(a) habilitado(a) para a prova de Redação (2ª Etapa) o(a)

candidato(a) que estiver classificado(a), na 1ª Etapa.
Inclusão dos subitens:
8.1.6.1 - Serão corrigidas as redações dos candidatos conforme ordem de

classificação na 1ª Etapa, no quantitativo do triplo do somatório do total do número de
vagas e do número de cadastro de reserva, conforme tabela do Anexo II.

8.1.6.2 - Será corrigido um quantitativo maior de redações do que o previsto no
subitem 8.1.6.1 apenas se as vagas e cadastro de reserva, conforme tabela do Anexo II,
não forem integralmente atendidos.

No subitem 8.2.6
Onde se lê:
Será considerado(a) habilitado(a) para a prova de Redação (2ª Etapa) o(a)

candidato(a) que estiver classificado(a), na 1ª Etapa, em uma posição que não ultrapasse
o triplo do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva,
conforme tabela do Anexo II.

Leia-se:
Será considerado(a) habilitado(a) para a prova de Redação (2ª Etapa) o(a)

candidato(a) que estiver classificado(a), na 1ª Etapa.
Inclusão dos subitens:
8.2.6.1 - Serão corrigidas as redações dos candidatos conforme ordem de

classificação na 1° Etapa, no quantitativo do triplo do somatório do total do número de
vagas e do número de cadastro de reserva, conforme tabela do Anexo II.

8.2.6.2 - Será corrigido um quantitativo maior de redações do que o previsto no
subitem 8.2.6.1 apenas se as vagas e cadastro de reserva, conforme tabela do Anexo II,
não forem integralmente atendidos.

No subitem 8.3.6
Onde se lê:
Na correção da Redação do(a) candidato(a) com surdez, deficiência auditiva,

surdocegueira e/ou com transtorno do espectro autista...
Leia-se:
Na correção da Redação do(a) candidato(a) com surdez, deficiência auditiva,

deficiência intelectual, surdocegueira e/ou com transtorno do espectro autista...
No subitem 8.3.7
Onde se lê:
Na correção da Redação do(a) candidato(a) com dislexia, com o documento...
Leia-se:
Na correção da Redação do(a) candidato(a) com dislexia, afasia ou qualquer

outra condição que afete a função da linguagem escrita, com o documento...
No Anexo I, inclusão do Polo:
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. MG V I ÇO S A MG15 PONTE NOVA (MG), RAUL SOARES (MG), RIO CASTA
(MG), RIO POMBA (MG), TOCANTINS (MG), UBA (MG),

VIÇOSA (MG), VISCONDE DO RIO BRANCO (MG)

Belo Horizonte

Exclusão da cidade de São Carlos/SP do Polo SP 22.

TATIANA MARA RIBEIRO
Superintendente


