PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
PARA O CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO E RESULTADO
FINAL
A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE INCLUSÃO DIGITAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CCTI), no uso de suas atribuições legais, torna público a
retificação do comunicado de abertura e resultado final

do Processo de Recrutamento e

Seleção, para preenchimento das vagas para o CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

ONDE SE LÊ:
5.1
A Prova de Conhecimentos específicos será composta de 30 (trinta) questões objetivas que
versarão sobre Informática e Raciocínio Lógico sendo 50 (cinquenta) seu total máximo de pontos.
O Seletivo abordará os conteúdos programáticos citados no Anexo II desse Comunicado. As
questões terão peso 2,0 para Raciocínio Lógico e peso 1,0 para Informática. Será eliminado o
candidato que não obtiver 30,00 pontos, no mínimo, nesse Seletivo ou que obtiver 0 (zero)
em qualquer um dos conhecimentos de Informática e Raciocínio Lógico.
LEIASE:
5.1
A Prova de Conhecimentos específico será composta de 30 (trinta) questões objetivas que
versarão sobre Informática e Raciocínio Lógico sendo 50 (cinquenta) seu total máximo de pontos.
O Seletivo abordará os conteúdos programáticos citados no Anexo II desse Edital. As questões
terão peso 2,0 para Raciocínio Lógico e peso 1,0 para Informática. Serão aprovados os 44
primeiros participantes, que obtiveram as maiores notas, os inscritos serão classificados
em ordem decrescente para os turnos, matutino e vespertino.

Obs: A retificação se faz necessária em decorrência de não haver o preenchimento de vagas
utilizando a nota de corte igual ou superior a 30 pontos, conforme o item anterior 5.1

AVISO IMPORTANTE :
Os participantes inscritos no Processo de Recrutamento e Seleção, para preenchimento das
vagas para o Curso de Desenvolvimento de Sistemas podem conferir a lista de classificados
no portal ccti.boavista.rr.gov.br.
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