
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 

 
CONCURSO PÚBLICO 

ERRATA DO EDITAL Nº  01/2007 
 

A Prefeitura Municipal de Vassouras - PMV torna pública a errata do Edital n° 
01/2007, do concurso público para provimento de cargos pertencentes ao quadro de funcionários da 
Prefeitura Municipal de Vassouras, conforme a seguir: 

O item 3. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO passa a constar com a seguinte redação: 
3.1. Os candidatos interessados em obter a isenção da taxa de inscrição, com base na Lei Municipal 2.306 de 
13 de junho de 2007, devem comprovar os requisitos determinados na mencionada Lei. 
3.2. Os candidatos que possuírem os requisitos mencionados na Lei, conforme o caso, devem providenciar o 
que segue abaixo: 
a) Preenchimento e assinatura da Ficha de Inscrição, condicional, específica para solicitação de isenção, a ser 
obtida no Posto de Atendimento – ANEXO V, no horário de 9:00 às 16:00 horas ou impressa através do site 
www.concursofec.uff.br; 
b) Cópia do documento de identidade; 
c) Cópia de comprovante de que o candidato reside em Vassouras – RJ no mínimo há 2 (dois) anos, através 
de um dos seguintes documentos em nome do próprio, com datas de maio ou junho de 2005 e de maio ou 
junho de 2007: Contas da LIGHT, CEDAE, Telefone, Carnê do IPTU, ou outro tipo de conta oficial que 
efetivamente comprove a sua residência.; 
d) Cópia da Carteira Profissional (CTPS), páginas com identificação e contrato de trabalho, inclusive a 
primeira página posterior ao último contrato de trabalho; 
e) Declaração ou diploma da (s) instituição (ões) de ensino com firma reconhecida, de que o candidato 
concluiu ou cursa o ensino fundamental ou médio na Rede Pública Estadual ou Municipal de ensino situada 
no Município de Vassouras. 
3.3. Os documentos acima deverão ser entregues no Posto de Atendimento – ANEXO V, impreterivelmente, 
no prazo para pedido de isenção estabelecido no ANEXO IV – Cronograma Previsto, de segunda à sexta-
feira, exceto feriado, no horário das 9:00 às 16:00 horas. 
3.3.1. Os originais das documentações solicitadas deverão ser apresentados ao atendente do posto 
quando da entrega dos documentos, para verificação e autenticação das cópias pelo Secretário 
Municipal de Administração – Humberto Mandaro Sobrinho ou pela servidora Cacilda de Fátima do 
Vale Soares ou por outro funcionário público  designado. Não serão recebidos os pedidos de isenção 
sem a apresentação dos documentos originais. 
3.3.2. A Carteira Profissional deverá estar devidamente atualizada.           
3.4 A solicitação de isenção feita ficará ainda sujeita à verificação. 
3.4.1. A não apresentação de qualquer documento estabelecido para comprovar a condição de que trata o 
subitem (3.1) ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas solicitadas, implicará no 
indeferimento do pedido de isenção. 
3.4.2. Sendo constatada, a qualquer tempo, como falsa, qualquer documentação entregue, será cancelada a 
inscrição por ventura efetivada e anulados todos os atos dela decorrentes, respondendo ainda seu autor, pela 
inverassidade, na forma da lei.  
3.5. A relação das isenções deferidas será divulgada, no Posto de Atendimento – ANEXO V e no site 
www.concursofec.uff.br ou através do telefone (21) 2629-1952 no dia previsto no ANEXO IV – Cronograma 
Previsto. 
3.5.1. Os candidatos com isenção concedida terão sua inscrição automaticamente efetivada e poderão retirar 
seu Manual do Candidato, no Posto de Atendimento – ANEXO V, até 3 (três) dias após a divulgação da 
relação das isenções. 
No item 9.5, onde se lê: “A Prova Discursiva, a ser aplicada para os cargos de Médico (dos  códigos: S01 
ao S19), terá caráter classificatório e eliminatório e será realizada na mesma data, horário e local da Prova 
Objetiva, sendo corrigidas  as *Provas Discursivas de todos os candidatos  
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aprovados na Prova Objetiva.”, leia-se: A Prova Discursiva, a ser aplicada para os cargos de Médico (dos 
códigos: S01 ao S19), terá caráter classificatório e eliminatório e será realizada na mesma data, horário e 
local da Prova Objetiva, sendo corrigidas somente as Provas Discursivas dos candidatos aprovados na Prova 
Objetiva, dentro do quantitativo de até 10 vezes o n° de vagas. Caso haja empate na última posição deste 
quantitativo, todos os candidatos empatados terão suas provas corrigidas. 
 
Inclui-se o item 9.5.1: Todos os candidatos portadores de deficiência aprovados na Prova Objetiva terão 
Prova Discursiva corrigida. 
 
Inclui-se o item 9.6.2: Será atribuída nota 0 às provas dos candidatos cujas respostas estejam ilegíveis. 
 
No item 14, alínea f, onde se lê: “comprovar a escolaridade exigida para o exercício do cargo para o qual se 
inscreveu, conforme requisitos constantes neste Edital”, leia-se: comprovar a escolaridade exigida para o 
exercício do cargo para o qual se inscreveu, conforme requisitos constantes neste Edital e estar registrado no 
respectivo Conselho de Classe, se houver, bem como estar inteiramente quite com as demais exigências 
legais do órgão fiscalizador do exercício profissional. Nos cargos em que se exige a comprovação de registro 
no órgão profissional competente, os candidatos aprovados deverão possuir tal documentação para a 
respectiva comprovação. 
 
No ANEXO I - Quadro de Vagas, na tabela de Nível Superior / Cargos de Médico, na coluna Requisitos, 
onde se lê: “Nível Superior-Registro no CRM com residência médica na especialidade pretendida.” leia-se: 
Nível Superior-Registro no CRM com residência médica ou especialização na especialidade pretendida.  
                    
No ANEXO I – Quadro de Vagas, na tabela de Nível Superior / Demais Cargos, Cargo de Fiscal de Posturas, 
na coluna Requisitos, onde se lê: “Curso Superior em Engenharia ou Arquitetura ou Administração ou 
Direito e registro profissional no respectivo órgão de classe”, leia-se:  Curso Superior e registro profissional 
no respectivo órgão de classe. 
 
Na tabela de Nível Médio, onde se lê: 

M55 Auxiliar de Enfermagem  Ensino Médio com Curso Técnico 
 
Leia-se: 

M55 Auxiliar de Enfermagem  Ensino médio com Curso Técnico de Enfermagem e 
registro no órgão profissional competente 

 
Onde se lê: 

Cód Cargo Requisitos 
M58 Fiscal de Obras Ensino Médio 

 
Leia-se: 
 

Cód Cargo Requisitos 

M58 Fiscal de Obras 
Ensino Médio com Curso Técnico em Edificações ou 
Construção Civil com registro no órgão profissional 

competente 
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E onde se lê: 

Cód Cargo Requisitos 
M61 Técnico Agropecuário Ensino médio com Curso Técnico 
M62 Técnico Ambiental Ensino Médio com Curso Técnico 

M63 Técnico de Contabilidade Ensino Médio com Curso Técnico e registro no 
conselho profissional 

M64 Técnico de Informática Ensino Médio com Curso Técnico 
M65 Técnico em Higiene Dental Ensino Médio com Curso Técnico 

 
Leia-se: 

Cód Cargo Requisitos 

M61 Técnico Agropecuário Ensino médio com Curso Técnico em Agropecuária e 
registro no órgão profissional competente 

M62 Técnico Ambiental Ensino médio com Curso Técnico na área ambiental e 
registro no órgão profissional competente 

M63 Técnico de Contabilidade Ensino médio com Curso Técnico de Contabilidade e 
registro no órgão profissional competente 

M64 Técnico de Informática Ensino médio com Curso Técnico de Informática 

M65 Técnico em Higiene Dental Ensino médio com Curso Técnico em Higiene Dental 
e registro no órgão profissional competente 

 
 
 

Vassouras/RJ, 22 de junho de 2007. 
 
 
 
 

Eurico Pinheiro Bernardes Júnior 
 
 
 
 
 


