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Onde se lê: 
3.5 O servidor não poderá rea
ocupa no quadro de docentes
Leia-se: 
3.5 O servidor não poderá rea

de concurso que ocupa no qu

 
Onde se lê: 
4.1 O candidato que tenha su
com o cargo efetivo ocupado 
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1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1. Fica alterado o Anexo I do Edital 002/2013
solicita “Área de Conhecimento
1.2 As inscrições já realizadas serão avaliadas e consideradas a Área de Concurso do servidor 
docente, de acordo com o item anterior,
seletivo. 
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midade com a Lei Complementar 320 de 30 de junho de 2008, a Lei 8275 
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. Fica alterado o Anexo I do Edital 002/2013-REMOÇÃO que trata da Ficha de Inscrição qu

“Área de Conhecimento” altera-se para “Área de Concurso”. 
As inscrições já realizadas serão avaliadas e consideradas a Área de Concurso do servidor 

, de acordo com o item anterior, para fins de diagnóstico de vaga e classificação no processo 

05 de dezembro de 2013. 
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REMOÇÃO que trata da Ficha de Inscrição que, onde 

As inscrições já realizadas serão avaliadas e consideradas a Área de Concurso do servidor 
de vaga e classificação no processo 


