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1ª ERRATA – PROCESSO SELETIVO - Edital nº 02/2013 
 
A MISSÃO SAL DA TERRA no uso de suas atribuições legais torna público a 1ª ERRATA do  
Processo Seletivo nº 02/2013, que objetiva adiar o período de inscrições e as demais datas 
posteriores. 

 
Diante da pouca demanda de inscritos e objetivando maior divulgação do Processo Seletivo para 
que atenda o interesse da administração pública e da ampla concorrência fica adiado o período de 
inscrições até o dia 30 de abril de 2013, estabelecendo-se assim novo cronograma conforme 
determinado abaixo: 
 

ANEXO III - CRONOGRAMA DE PROCESSO SELETIVO 

DATA HORÁRIO 
ATIVIDADE LOCAL 

08/04/2013 a 
30/04/2013 

09:00 às 12:00 
e 

13:00 às 17:00 

Período de Inscrições Presenciais dos candidatos ao 
Processo Seletivo 

Reis e Reis Auditores Associados - Av. 
Alexandre Ribeiro Guimarães, 05 – Bairro 
Santa Maria – Uberlândia MG 

08/04/2013 a 
30/04/2013 

Início dia 08/04 
às 09:00 horas 

Período de Inscrições INTERNET dos candidatos ao 
Processo Seletivo 

www.reisauditores.com.br e 
www.missaosaldaterra.org.br 

07/05/2013 16:00h Divulgação da relação de inscrições Quadro de publicações da MISSÃO SAL DA 
TERRA-UAI PAMPULHA, sites 
www.missaosaldaterra.org.br e 
www.reisauditores.com.br 

08 e 
09/05/2013 

13:00 às 17:00 Prazo para protocolo de recurso sobre as inscrições Reis e Reis Auditores Associados - Av. 
Alexandre Ribeiro Guimarães, 05 – Bairro 
Santa Maria – Uberlândia MG 

13/05/2013 16:00h Julgamento recursos sobre as inscrições Reis e Reis Auditores Associados - Av. 
Alexandre Ribeiro Guimarães, 05 – Bairro 
Santa Maria – Uberlândia MG 

13/05/2013  
16:00h 

Divulgação da Planilha indicando o local e horário de 
realização das Provas Objetivas de Múltipla Escolha  

Quadro de publicações da MISSÃO SAL DA 
TERRA-UAI PAMPULHA, sites 
www.missaosaldaterra.org.br e 
www.reisauditores.com.br 

19/05/2013 --- Realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha  
e Prova Discursiva para os cargos definidos 
neste edital 

Local e horário de realização: a divulgar no dia 
13/05/2013 

20/05/2013 16:00h Divulgação dos gabaritos da Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha 

sites www.missaosaldaterra.org.br e 
www.reisauditores.com.br 

21/05/2013 e 
22/05/2013 

13:00 às 17:00 Prazo para protocolo de recurso sobre os gabaritos 
da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

Reis e Reis Auditores Associados - Av. 
Alexandre Ribeiro Guimarães, 05 – Bairro 
Santa Maria – Uberlândia MG 

04/06/2013 16:00h Disponibilização do julgamento dos recursos sobre 
gabaritos da Prova Objetiva de Múltipla  

Reis e Reis Auditores Associados - Av. 
Alexandre Ribeiro Guimarães, 05 – Bairro 
Santa Maria – Uberlândia MG 

04/06/2013 16:00h Divulgação do resultado Geral contendo notas das 
provas objetivas e discursivas 

Quadro de publicações da MISSÃO SAL DA 
TERRA- UAI PAMPULHA, sites 
www.missaosaldaterra.org.br e 
www.reisauditores.com.br 

05 e 
06/06/2013 

13:00 às 17:00 Prazo para recurso sobre o resultado Geral Reis e Reis Auditores Associados - Av. 
Alexandre Ribeiro Guimarães, 05 – Bairro 
Santa Maria – Uberlândia MG 

14/06/2013 16:00h Julgamento dos recursos resultado Geral Reis e Reis Auditores Associados - Av. 
Alexandre Ribeiro Guimarães, 05 – Bairro 
Santa Maria – Uberlândia MG 

14/06/2013 16:00h Divulgação do Resultado Final Definitivo  Quadro de publicações da MISSÃO SAL DA 
TERRA- UAI PAMPULHA, sites 
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www.missaosaldaterra.org.br e 
www.reisauditores.com.br 

 
 

Onde se lê: 
 
4.2.2 DO REQUERIMENTO DA INSCRIÇÃO 
 

4.2.2.1 O candidato deverá informar ao atendente, o cargo optado bem como todos os dados para 
efetivação da inscrição. 
 
4.2.2.2 O candidato ao conferir o requerimento de inscrição, automaticamente, declara que preenche todos 
os requisitos constantes dos atos disciplinadores do Processo Seletivo, e que está ciente dos critérios 
exigidos para a investidura no cargo escolhido.  
 
 

4.2.2.3 Após efetivado o preenchimento e a finalização da inscrição, esta somente será validada após a 
confirmação do pagamento do boleto bancário referente a taxa de  inscrição a ser recolhida à conta 
específica da do Missão Sal da Terra, mediante Boleto Bancário emitido no ato da inscrição, até a data 
limite que é 18/04/2013 
 
4.2.2.4 Para as inscrições presenciais, não serão válidas as inscrições cujo pagamento seja realizado em 
desacordo com as condições previstas no subitem 4.2.2.3. 
 
 

 
4.3 - VIA INTERNET: 
 

a) Será admitida a inscrição via INTERNET, no endereço http://www.reisauditores.com.br, solicitada a 
partir das 09:00 horas do dia 08/04/2013 até às 14:00 horas do dia 18/04/2013 ( horário oficial de 
Brasília/DF), desde que efetuado seu pagamento até o dia 18/04/2013 através de “Boleto Bancário” em 
nome de MISSÃO SAL DA TERRA – a ser emitido após o preenchimento do formulário eletrônico de 
inscrição dos dados obrigatórios no endereço www.reisauditores.com.br . 
 

b) A inscrição efetuada via internet somente será validada após a constatação do pagamento do boleto 
bancário referente a taxa de  inscrição dentro do prazo estabelecido por parte do banco. 
 

c) Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento. 
 

d) A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através de “Boleto Bancário”. 
 

e) É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários da rede bancária 
credenciada, para o pagamento da taxa de inscrição. 
 

f) Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em desacordo 
com as opções oferecidas no ato do preenchimento da inscrição via internet, seja qual for o motivo alegado. 
 
A Reis & Reis Auditores Associados não se responsabiliza por inscrições via internet não recebidas por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados, 
salvo por culpa exclusiva da instituição organizadora, ou pelo descumprimento das instruções para inscrição 
via internet constante neste Edital. 
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Leia-se: 
 
4.2.2 DO REQUERIMENTO DA INSCRIÇÃO 
 

4.2.2.1 O candidato deverá informar ao atendente, o cargo optado bem como todos os dados para 
efetivação da inscrição. 
 
4.2.2.2 O candidato ao conferir o requerimento de inscrição, automaticamente, declara que preenche todos 
os requisitos constantes dos atos disciplinadores do Processo Seletivo, e que está ciente dos critérios 
exigidos para a investidura no cargo escolhido.  
 
 

4.2.2.3 Após efetivado o preenchimento e a finalização da inscrição, esta somente será validada após a 
confirmação do pagamento do boleto bancário referente a taxa de  inscrição a ser recolhida à conta 
específica da Missão Sal da Terra, mediante Boleto Bancário emitido no ato da inscrição, até a data limite 
que é 30/04/2013. 
 
4.2.2.4 Para as inscrições presenciais, não serão válidas as inscrições cujo pagamento seja realizado em 
desacordo com as condições previstas no subitem 4.2.2.3. 
 
 

 
4.3 - VIA INTERNET: 
 

g) Será admitida a inscrição via INTERNET, no endereço http://www.reisauditores.com.br, solicitada a 
partir das 09:00 horas do dia 08/04/2013 até às 14:00 horas do dia 30/04/2013 ( horário oficial de 
Brasília/DF), desde que efetuado seu pagamento até o dia 30/04/2013 através de “Boleto Bancário” em 
nome de MISSÃO SAL DA TERRA – a ser emitido após o preenchimento do formulário eletrônico de 
inscrição dos dados obrigatórios no endereço www.reisauditores.com.br . 
 

h) A inscrição efetuada via internet somente será validada após a constatação do pagamento do boleto 
bancário referente a taxa de  inscrição dentro do prazo estabelecido por parte do banco. 
 

i) Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento. 
 

j) A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através de “Boleto Bancário”. 
 

k) É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários da rede bancária 
credenciada, para o pagamento da taxa de inscrição. 
 

l) Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em desacordo 
com as opções oferecidas no ato do preenchimento da inscrição via internet, seja qual for o motivo alegado. 
 
A Reis & Reis Auditores Associados não se responsabiliza por inscrições via internet não recebidas por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados, 
salvo por culpa exclusiva da instituição organizadora, ou pelo descumprimento das instruções para inscrição 
via internet constante neste Edital. 
 
 
 

Onde se lê: 
 
b) O candidato portador de deficiência, que necessitar de tempo adicional para fazer e/ou leitura da prova, 
tempo extra limitado em até 30 (trinta) minutos, além de apresentar a documentação indicada na letra “a” 
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desta cláusula, deverá apresentar solicitação, por escrito, com justificativa acompanhada de parecer emitido 
por especialista da área de sua deficiência no ato da inscrição, caso a inscrição seja presencial, e por carta 
registrada ou por SEDEX com aviso de recebimento, ou protocolar junto à Empresa Reis e Reis Auditores 
Associados –, Av. Alexandre Ribeiro Guimarães, 05 – Bairro Santa Maria – Uberlândia MG, estado de 
Minas Gerais, caso a inscrição seja feita através da INTERNET. A data limite para postagem ou entrega 
pessoalmente é o dia 18/04/2013;  
 

Leia-se: 
 
b) O candidato portador de deficiência, que necessitar de tempo adicional para fazer e/ou leitura da prova, 
tempo extra limitado em até 30 (trinta) minutos, além de apresentar a documentação indicada na letra “a” 
desta cláusula, deverá apresentar solicitação, por escrito, com justificativa acompanhada de parecer emitido 
por especialista da área de sua deficiência no ato da inscrição, caso a inscrição seja presencial, e por carta 
registrada ou por SEDEX com aviso de recebimento, ou protocolar junto à Empresa Reis e Reis Auditores 
Associados –, Av. Alexandre Ribeiro Guimarães, 05 – Bairro Santa Maria – Uberlândia MG, estado de 
Minas Gerais, caso a inscrição seja feita através da INTERNET. A data limite para postagem ou entrega 
pessoalmente é o dia 30/04/2013;  
 
 
 

Onde se lê: 
 
4.5 – DEFERIMENTO DOS REQUERIMENTOS DE INSCRIÇÃO 
 

A partir das 16 horas do dia 23/04/2013 o candidato deverá conferir no quadro de publicações da 
MISSÃO SAL DA TERRA, e nos sites www.missaosaldaterra.org.br, e www.reisauditores.com.br, se fora 
deferido seu requerimento de inscrição. Caso haja qualquer irregularidade, o candidato deverá entrar em 
contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (31) 3213-0060 para verificar o 
ocorrido, e solicitar a correção, se for o caso, ou protocolar recurso junto à Reis e Reis Auditores 
Associados –, -Av. Alexandre Ribeiro Guimarães, 05 – Bairro Santa Maria – Uberlândia MG, nos dias 15 e 
18/02/2013, no horário de 13 às 17h.  
 

Leia-se: 
 
4.5 – DEFERIMENTO DOS REQUERIMENTOS DE INSCRIÇÃO 
 

A partir das 16 horas do dia 07/05/2013 o candidato deverá conferir no quadro de publicações da 
MISSÃO SAL DA TERRA, e nos sites www.missaosaldaterra.org.br, e www.reisauditores.com.br, se fora 
deferido seu requerimento de inscrição. Caso haja qualquer irregularidade, o candidato deverá entrar em 
contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (31) 3213-0060 para verificar o 
ocorrido, e solicitar a correção, se for o caso, ou protocolar recurso junto à Reis e Reis Auditores 
Associados –, -Av. Alexandre Ribeiro Guimarães, 05 – Bairro Santa Maria – Uberlândia MG, nos dias 08 e 
09/05/2013, no horário de 13 às 17h.  
 
 

 
Onde se lê:  
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VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
 

8.1 As Provas Objetivas de Múltipla Escolha e Prova Discursiva serão realizadas no dia 12/05/2013, no 
município de Uberlândia/MG, em locais e horários que serão divulgados no dia 06/05/2013, no quadro de 
publicações da MISSÃO SAL DA TERRA e nos sites www.missaosaldaterra.org.br, e 
www.reisauditores.com.br. 

 
Leia-se: 
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
 

8.2 As Provas Objetivas de Múltipla Escolha e Prova Discursiva serão realizadas no dia 19/05/2013, no 
município de Uberlândia/MG, em locais e horários que serão divulgados no dia 13/05/2013, no quadro de 
publicações da MISSÃO SAL DA TERRA e nos sites www.missaosaldaterra.org.br, e 
www.reisauditores.com.br. 

 
 
Onde se lê: 
 
6.17.1 O gabarito oficial juntamente com as provas objetivas de múltipla escolha serão disponibilizados no 
site www.reisauditores.com.br a partir das 16 horas do dia 13/05/2013, sendo que as provas ficarão 
disponíveis no endereço eletrônico citado até às 17 horas do dia 15/05/2013. 
 

Leia-se: 
 
6.17.1 O gabarito oficial juntamente com as provas objetivas de múltipla escolha serão disponibilizados no 
site www.reisauditores.com.br a partir das 16 horas do dia 20/05/2013, sendo que as provas ficarão 
disponíveis no endereço eletrônico citado até às 17 horas do dia 23/05/2013. 
 

 
 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do edital. 
 

Uberlândia, 18 de abril de 2013. 
 

Ricardo Borges 
Coordenador Administrativo da Missão Sal da Terra – Setor Sul 

 


