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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 003-1/2018 

SELEÇÃO DE PESSOAL 
 

1 DA RETIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DOS CARGOS TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR ARTES CÊNICAS (CULTURA) E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (BIBLIOTECA) 
O requisito do cargo TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR ARTES CÊNICAS (CULTURA) passa a ter a seguinte redação: 
- Diploma e/ou Certificado de graduação em Licenciatura ou Bacharelado, reconhecido pelo MEC, em Artes Visuais, Artes Plásticas, Artes Cênicas, 
Cinema e/ou Música; e/ou Pós-graduação em Gestão Cultural ou Produção Musical; 
- Experiência profissional mínima de 6 (seis) meses na área de cultura, nos termos estabelecidos do item 1.3. 
 

O requisito do cargo TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (BIBLIOTECA) passa a ter a seguinte redação: 
- Diploma e/ou Certificado de graduação em Licenciatura ou Bacharelado, reconhecido pelo MEC, em Biblioteconomia; 
- Experiência profissional mínima de 6 (seis) meses na área de biblioteca, nos termos estabelecidos do item 1.3. 

 
2 DA RETIFICAÇÃO DO ANEXO I – CRONOGRAMA DAS PUBLICAÇÕES (alteração na data de realização da Prova Objetiva do cargo AUXILIAR 
TÉCNICO/ADMINISTRATIVO) 
O cronograma do Processo Seletivo passa a ter as seguintes informações, considerando a alteração na data de realização de prova para o cargo 
AUXILIAR TÉCNICO/ADMINISTRATIVO. 

 

As datas descritas neste cronograma são de cunho orientador, 
passível de alteração a critério da organizadora 

DATAS 
TODOS os cargos, exceto 

AUXILIAR 
TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

DATAS 
EXCLUSIVO para o cargo 

AUXILIAR 
TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

01. Publicação do Edital 22/07/2018 22/07/2018 

02. Período de Inscrições 22/07 a 13/08/2018 22/07 a 13/08/2018 

03. Última data para pagamento do boleto 14/08/2018 14/08/2018 

04. Publicação das Inscrições deferidas – (Informação individual) 
05. Publicação das Inscrições deferidas - Pessoa com Deficiência (Informação Individual) 
06. Publicação do Resultado da análise das solicitações de atendimento especial e vagas 
reservadas 

15/08/2018 15/08/2018 

07. Prazo para interposição de recurso contra as inscrições deferidas e as solicitações de 
atendimento especial e vagas reservadas 

16/08 a 17/08/2018 16/08 a 17/08/2018 

08. Resultado dos recursos interpostos contra as inscrições deferidas e as solicitações de 
atendimento especial e vagas reservadas 

20/08/2018 20/08/2018 

09. Convocação para 1ª Etapa (Prova Objetiva) / Publicação dos locais de prova. 21/08/2018 28/08/2018 

10. Realização da Prova Objetiva (previsão: turno vespertino) 26/08/2018 02/09/2018 

11. Publicação do gabarito preliminar e das provas aplicadas da 1ª Etapa (Prova Objetiva) 26/08/2018 02/09/2018 

12. Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da 1ª Etapa (Prova 
Objetiva) 

27 e 28/08/2018 03 e 04/09/2018 

13. Resultado dos recursos interpostos contra o gabarito preliminar 
14. Publicação gabarito oficial definitivo 
15. Resultado Preliminar da 1ª Etapa (Prova Objetiva) 

17/09/2018 19/09/2018 

16. Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da 1ª Etapa (Prova 
Objetiva) 

18 e 19/09/2018 20 e 21/09/2018 

17. Resultado dos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar da 1ª Etapa (Prova 
Objetiva) 

20/09/2018 24/09/2018 

18. Resultado oficial 24/092018 24/092018 

19. Convocação para a 2ª Etapa 25/09/2018 25/09/2018 

 
3 DA RETIFICAÇÃO DO ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (alteração de conteúdo programático do cargo AUXILIAR TÉCNICO/ADMINISTRATIVO) 
Excluir o tópico “Conceitos básicos de leitura X e redução Z de impressora fiscal” do conteúdo programático de CONHECIMENTO ESPECÍFICO do cargo  
AUXILIAR TÉCNICO/ADMINISTRATIVO. 
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4 DA INCLUSÃO DOS SUBITENS 2.14, 2.14.1, 2.14.2, 2.15 E 2.16 
Incluir os seguintes subitens: 
2.14 O candidato poderá se inscrever para até 2 (dois) cargos, desde que não haja conflito nos dias de aplicação das provas. 
2.14.1 Para o candidato que realizar mais de uma inscrição para o mesmo dia de aplicação de provas, será considerada válida somen te a última inscrição 
efetivada, sendo entendida como efetivada a inscrição paga. Caso haja mais de uma inscrição paga em um mesmo dia, será considerada a última inscrição 
efetuada no sistema de inscrição. 
2.14.2 Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, não haverá restituição parcial ou integral, sob qualquer circunstância, dos valores pagos a título de taxa 
de inscrição. 
2.15 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo nas condições legalmente previstas no item 4 
deste Edital. 
2.16 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outros processos seletivos ou para outro cargo. 
 
Torna público, ainda, que os demais itens e subitens do Edital nº 003/2018 permanecem inalterados. 
 

Brasília/DF, 26 de julho de 2018. 
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO NO DF – Sesc/DF 


