MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Edital Nº. 009/2019-SMA
TERMO ADITIVO n.º 006/2019 ao Edital 009/2019-SMA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, torna público que o
Edital do Concurso Público de Provas e Títulos (009/2019-SMA) para provimento de cargos na área da
Educação, sob o regime estatutário, tem seu CRONOGRAMA ALTERADO conforme o presente Termo Aditivo.

1.

Altera-se a data do resultado da prova de títulos, estabelecida no item 7.8 do presente Edital que passa a
vigorar com a seguinte redação:
7.8. Após a análise dos títulos, os pontos referentes a essa etapa, serão divulgados no site
www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico no dia 22/01/2020, a partir das 18hs.

2.

Mantem-se a redação do item 7.9, o qual define a data do recurso da prova de títulos, ou seja, este deverá
ser entregue 1 (um) dia útil após a publicação do resultado da prova de títulos.

3.

Fica definida a data de realização da PROVA PRÁTICA DE LIBRAS, passando o item 6.6.2 a vigorar com
a seguinte redação:
6.6.2. A PROVA PRÁTICA para os candidatos a Professor Intérprete de Libras - 2.ª Etapa deste
Processo, será realizada no dia 09/02/2020, no colégio Delce Horta Delgado, R. Luiz Alves Pereira, 76
- Aterrado, Volta Redonda, em horário a ser divulgado na convocação que ocorrerá no dia 24/01/2020.

4.

O Resultado Final tem sua data de publicação alterada e o item 8.4 passa vigorar com a seguinte redação:
8.4. O Resultado Final desse Concurso será divulgado no dia 28/01/2020 para todos os cargos a
exceção do cargo de Docente II Intérprete de LIBRAS que será divulgado no dia 20/02/2020, ambos a
partir das 17 horas, no site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico e no Jornal Volta Redonda em
Destaque.

5.

Os demais itens do Edital seguem inalterados, bem como, todos os termos aditivos anteriores.

Volta Redonda, 21 de janeiro de 2020.

Carlos Roberto Baia
Secretário Municipal de Administração
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