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Onde se lê:
Art.11º- Não havendo impugnações, ou após a solução de destas, na
data de 28/06/2019 o CMPDCA – Vassouras – RJ divulgará a relação
nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições definitivas e aptos
para participar da prova de aferição de conhecimentos específicos,
conforme previsto na Lei Municipal 2.533 de 08 de janeiro de 2010.
Parágrafo Primeiro: Em 28/06/2019, o CMPDCA – Vassouras – RJ
divulgará a relação nominal dos candidatos que tiveram suas
inscrições definitivas e aptos para participar da prova de aferição de
conhecimentos específicos, conforme previsto na Lei Municipal 5.533
de 08 de janeiro de 2010.
Parágrafo Segundo: O CMPDCA – Vassouras – RJ oferecerá uma
palestra aos candidatos sobre conhecimentos específicos no dia
02/08/2019 às 18 horas no Centro da Cidadania, localizado na
Avenida Otávio Gomes, nº 395 – Centro – Vassouras – RJ.
Parágrafo Terceiro: Os examinadores atribuirão notas aos
candidatos, avaliando conhecimento e discernimento para resolução
das questões apresentadas.
Parágrafo Quarto: A prova sem consulta será constituída de 20
(vinte) questões objetivas valendo 4 pontos cada uma e 01 (uma)
questão dissertativa, envolvendo caso prático valendo 20 pontos.
Parágrafo Quinto: Será considerado aprovado na prova escrita, o
candidato que obtiver nota igual ou superior a 70.
 
Leia-se:
Art.11º- Não havendo impugnações, ou após a solução de destas, na
data de 28/06/2019 o CMPDCA – Vassouras – RJ divulgará a relação
nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições definitivas e aptos
para participar da prova de aferição de conhecimentos específicos,
conforme previsto na Lei Municipal 2.533 de 08 de janeiro de 2010.
Parágrafo Primeiro: Em 28/06/2019, o CMPDCA – Vassouras – RJ
divulgará a relação nominal dos candidatos que tiveram suas
inscrições definitivas e aptos para participar da prova de aferição de
conhecimentos específicos, conforme previsto na Lei Municipal 5.533
de 08 de janeiro de 2010.
Parágrafo Segundo: O CMPDCA – Vassouras – RJ oferecerá uma
palestra aos candidatos sobre conhecimentos específicos no dia
02/08/2019 às 18 horas no Centro da Cidadania, localizado na
Avenida Otávio Gomes, nº 395 – Centro – Vassouras – RJ.
Parágrafo Terceiro: Os examinadores atribuirão notas aos
candidatos, avaliando conhecimento e discernimento para resolução
das questões apresentadas.
Parágrafo Quarto: A prova sem consulta será constituída de 20
(vinte) questões objetivas valendo 4 pontos cada uma e 01 (uma)
questão dissertativa, envolvendo caso prático valendo 20 pontos.
Parágrafo Quinto: Será considerado aprovado na prova escrita, o
candidato que obtiver nota igual ou superior a 50.
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