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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 02/2010
A Câmara Municipal de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, mediante as condições estipuladas no Edital de
Abertura nº 01/2010, seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO:
Art. 1º Fica retificado os subitens 9.1 e 9.2 do item 9 do Edital de Abertura nº 01/2010, referente ao CADASTRO E
ENVIO DOS TÍTULOS:
ONDE SE LÊ:
9.1 Os candidatos aos cargos de nível superior: Auxiliar de Assessoria de Imprensa, Oficial Administrativo, Oficial de
Atas e Oficial de Livros deverão cadastrar e enviar seus títulos durante o período de inscrição para que, se aprovados
na prova escrita objetiva e prova de produção textual, tenham seus títulos avaliados.
9.2 O candidato deverá preencher o – Formulário de Cadastro de Títulos – disponível no endereço eletrônico
www.aocp.com.br . Após completado o preenchimento, o candidato deverá imprimir duas vias do comprovante, retendo
uma para si. A segunda via, juntamente com os documentos comprobatórios dos títulos relacionados, deverá ser enviada
ao endereço informado nas etiquetas geradas junto com o Comprovante de Cadastro e Apresentação dos Títulos,
conforme abaixo:
DESTINATÁRIO: AOCP – Concursos Públicos
Concurso Público – Câmara Municipal de Barra Mansa – Títulos
CAIXA POSTAL 133
CEP 87.001-970
LÊIA-SE:
9.1 Os candidatos aos cargos de nível superior: Auxiliar de Assessoria de Imprensa, Oficial Administrativo, Oficial de
Atas e Oficial de Livros deverão cadastrar seus títulos durante o período de inscrição das 08h do dia 22/09/2010 até às
23h59min do dia 05/11/2010 para que, se aprovados na prova escrita objetiva e prova de produção textual, tenham
seus títulos avaliados.
9.2 O candidato deverá preencher o – Formulário de Cadastro de Títulos – disponível no endereço eletrônico
www.aocp.com.br . Após completado o preenchimento, o candidato deverá imprimir duas vias do comprovante, retendo
uma para si. A segunda via, juntamente com os documentos comprobatórios dos títulos relacionados, deverá ser enviada
no prazo de 22/09/2010 até o dia 08/11/2010 ao endereço informado nas etiquetas geradas junto com o Comprovante
de Cadastro e Apresentação dos Títulos, conforme abaixo:
DESTINATÁRIO: AOCP – Concursos Públicos
Concurso Público – Câmara Municipal de Barra Mansa – Títulos
CAIXA POSTAL 133
CEP 87.001-970

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Barra Mansa, 22 de setembro de 2010.

Presidente da Câmara Municipal de Barra Mansa
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