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Município de Duque de Caxias 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

RETIFICAÇÃO I DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, 
considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, 
retifica o Edital nº 001/2015 supracitado: 
 
1 – Os subitens 3.3.11.3.1, 3.3.11.4, 3.3.11.6, 6.3.11.5 e 6.3.19 j, passam a vigorar com a seguinte redação;  

 
“3.3.11.3.1 O candidato portador de deficiência que requerer a isenção com base na Lei Municipal nº 2.683 de 31 de dezembro de 
2014, de acordo com o art. 2º e incisos I, II e III, deverá enviar impreterivelmente via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de 
Recebimento – AR ao escritório da CONSULPLAN – Rua Viúva Lacerda, nº 58, Humaitá, CEP: 22.261–001 Rio de Janeiro/RJ – os 
seguintes documentos; Carteira de Identidade – RG ou outro documento de identificação nacionalmente aceito; Atestado Médico 
que comprove sua deficiência permanente, fornecido por profissional cadastrado pelo Sistema único de Saúde (SUS); e 
comprovante de Renda com renda familiar mensal per capita de até 2 (dois) salários mínimos, ou ainda, entregar os documentos 
previstos no posto de atendimento ao candidato, conforme o exposto no item 1.9. 
..... 
 
3.3.11.4 As isenções tratadas no subitem 3.3.11 deste Edital poderão ser solicitadas somente entre os dias 15 a 16 de abril de 2015 
por meio da solicitação de inscrição no endereço eletrônico da CONSULPLAN (www.consulplan.net), devendo o candidato, 
obrigatoriamente, indicar o seu Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico, declarar-se membro de família de 
baixa renda ou cumprir os requisitos previstos no subitem 3.3.11.3.1. Os requerimentos de isenção realizados após o prazo 
estipulado serão desconsiderados e terão a solicitação de isenção automaticamente indeferida. 
..... 
 
3.3.11.6 Fica assegurado o direito de recurso aos candidatos com o pedido de isenção indeferido, no prazo de 2 (dois) dias úteis 
contado da divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Os recursos deverão ser protocolados em 
requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net.  
..... 
 
6.3.11.5 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida 
no subitem 6.3.11 ou não apresentar o boletim de ocorrência conforme especificações do subitem 6.3.11.1 deste Edital, não fará as 
provas e será automaticamente excluído do Concurso Público. 
..... 
 
6.3.19 Terá suas provas anuladas, também, e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público, o candidato que durante a 
realização de qualquer uma das provas: j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao procedimento descrito no 
subitem 6.3.9.2, caso se recuse a coletar sua impressão digital;” 
 

2 – O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação. 

 
3 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Duque de Caxias/RJ, 15 de abril de 2015. 

 
 

Marcos Rezende Villaça Nunes 
Secretário Municipal de Educação 

 


