EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03 DO
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018

A Associação Mahatma Gandhi, no uso de suas atribuições legais torna pública a
Retificação nº 03 ao Edital do Processo Seletivo do Hospital Municipal Dr. Munir
Rafful - Volta Redonda/RJ.
Art. 1º Do item 2- das Inscrições, retifica-se o item do edital: Prorrogação das
Inscrições:
Onde se lê:
2.2. Somente será admitida inscrição via internet, pelo endereço eletrônico
www.incpconcursos.org.br, solicitada no período entre 10 horas do dia 10 de dezembro
de 2018 e 23 horas e 59 minutos do dia 27 de dezembro de 2018, observado o horário
oficial de Brasília/DF.
Leia-se:
2.2. Somente será admitida inscrição via internet, pelo endereço eletrônico
www.incpconcursos.org.br, solicitada no período entre 10 horas do dia 10 de dezembro
de 2018 e 23 horas e 59 minutos do dia 10 de janeiro de 2019, observado o horário
oficial de Brasília/DF.
Art. 2º
Onde se lê:
6.1. A prova objetiva com data prevista no cronograma, anexo I, constará de 40
(quarenta) questões para todos os empregos, contendo 04 (quatro) alternativas (A –
B – C – D), sendo apenas uma correta. A prova terá duração de 03 (três horas) e será
considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento)
do total de pontos por disciplina.
Leia-se:
6.1. A prova objetiva com data prevista no cronograma, anexo I, constará de 40
(quarenta) questões para todos os empregos, contendo 04 (quatro) alternativas (A –
B – C – D), sendo apenas uma correta. A prova terá duração de 03 (três horas) e será
considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento)
do total de pontos.
Art. 3º Este Edital de retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Volta Redonda, 27 de dezembro de 2018
Associação Mahatma Gandhi

