ERRATA DO EDITAL

Com o objetivo de assegurar a plena lisura no processo de seleção de estagiários da
Prefeitura Municipal de João Ramalho - Edital 01/2021, o Centro de Integração Empresa
Escola (CIEE) e a Prefeitura Municipal de João Ramalho, comunicam a alteração de
curso e datas:

Onde se lê:
1.
DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O processo seletivo destina-se a formação do cadastro de reserva para
Estagiários(as), para alunos(as) matriculados(as) nos seguintes cursos e semestres no
ato da inscrição:

Cursos - Nível Superior

Engenharia Ambiental/Engenharia
Florestal/Engenharia Agronômica/Engenharia
Biossintética

Semestres

Vagas

A partir do 1º Semestre

Cadastro Reserva

3. DAS INSCRIÇÕES
3.2. As inscrições e provas online serão recebidas somente via internet, pelo site:
www.ciee.org.br, no período de 08/04/2021 até às 12:00 horas (horário de Brasília) do
dia 22/04/2021, incluindo sábados, domingos e feriados. Não serão aceitas outras
formas de inscrições.

4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1. As inscrições e provas online serão realizadas gratuitamente no período de
08/04/2021 até às 12:00 horas (horário de Brasília) do dia 22/04/2021.
4.17. Será publicado no site do CIEE o caderno de questões e gabarito provisório em 23
de abril de 2021.
5. DOS RECURSOS
5.1. O gabarito e o caderno de questões serão divulgados no dia 23 de abril de 2021.,
no site do CIEE - Centro de Integração Empresa Escola.
5.2. Serão admitidos recursos quanto ao gabarito da prova objetiva, que deverão ser
encaminhados eletronicamente no dia 26 de abril de 2021 para o endereço
prudente@ciee.ong.br, em formulário específico, disponível para download no site do
CIEE.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.8. Do cronograma das etapas:

Etapa

Data

Inscrição/realização da prova on-line.

08/04/2021 até às
12:00 horas do dia
22/04/2021

Publicação do gabarito provisório.

23/04/2021

Interposição de recurso contra o gabarito
26/04/2021
provisório

Leia-se:
1.
DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O processo seletivo destina-se a formação do cadastro de reserva para

Estagiários(as), para alunos(as) matriculados(as) nos seguintes cursos e semestres no
ato da inscrição:

Cursos - Nível Superior

Engenharia Ambiental/Engenharia
Florestal/Engenharia Agronômica/Engenharia de
Biossistemas

Semestres

Vagas

A partir do 1º Semestre

Cadastro Reserva

3. DAS INSCRIÇÕES
3.2. As inscrições e provas online serão recebidas somente via internet, pelo site:
www.ciee.org.br, no período de 08/04/2021 até às 12:00 horas (horário de Brasília) do
dia 26/04/2021, incluindo sábados, domingos e feriados. Não serão aceitas outras
formas de inscrições.
4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1. As inscrições e provas online serão realizadas gratuitamente no período de
08/04/2021 até às 12:00 horas (horário de Brasília) do dia 26/04/2021.
4.17. Será publicado no site do CIEE o caderno de questões e gabarito provisório em 27
de abril de 2021.
5. DOS RECURSOS
5.1. O gabarito e o caderno de questões serão divulgados no dia 27 de abril de 2021.,
no site do CIEE - Centro de Integração Empresa Escola.
5.2. Serão admitidos recursos quanto ao gabarito da prova objetiva, que deverão ser
encaminhados eletronicamente no dia 28 de abril de 2021 para o endereço
prudente@ciee.ong.br, em formulário específico, disponível para download no site do
CIEE.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.8. Do cronograma das etapas:

Etapa

Data

Inscrição/realização da prova on-line.

08/04/2021 até às
12:00 horas do dia
26/04/2021

Publicação do gabarito provisório.

27/04/2021

Interposição de recurso contra o gabarito
28/04/2021
provisório

João Ramalho, 23 de Abril de 2021.
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE

