
 
 RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL n.º 004/2015  
A Associação Águas da Baía de Guanabara - AABG em relação ao Edital nº 004/2015, 
resolve alterar:  
 
 
3. DAS INSCRIÇÕES  
 
 
Onde se lê: 
 
3.1 O período de inscrições será do dia 15 de maio de 2015 ao dia 15 de junho de 
2015, das 09:30 hs. às 17:30 hs. (horário de Brasília-DF), sendo que haverá um 
intervalo para almoço entre 12:00 hs. e 13:30 hs. 
  
Leia-se: 
 
3.1 O período de inscrições será do dia 19 de maio de 2015 ao dia 15 de junho de 
2015, das 09:30 hs. às 17:30 hs. (horário de Brasília-DF), sendo que haverá um 
intervalo para almoço entre 12:00 hs. e 13:30 hs.  
 
 
   4. DO PROCESSO SELETIVO 
 
Onde se lê: 
 
4.2. Os interessados deverão protocolar em 02 (duas) vias, sendo uma via o recibo ou 
enviar pelo correio com confirmação de aviso de recebimento, os documentos 
descritos no item 3.5, do dia 15 de maio de 2015 ao dia 15 de junho de 2015 na sede 
da AABG, situada à Avenida Beira Mar, 216 / sala 1103 – Centro – Rio de Janeiro/RJ, 
CEP: 20021-060, identificando no envelope “PROCESSO DE SELEÇÃO 
SIMPLIFICADO – (... “CARGO PRETENDIDO” ...)”, observado o horário definido no 
item 3.1 acima. 
 
Leia-se: 
 
4.2. Os interessados deverão protocolar em 02 (duas) vias, sendo uma via o recibo ou 
enviar pelo correio com confirmação de aviso de recebimento, os documentos 
descritos no item 3.5, do dia 19 de maio de 2015 ao dia 15 de junho de 2015 na sede 
da AABG, situada à Avenida Beira Mar, 216 / sala 1103 – Centro – Rio de Janeiro/RJ, 
CEP: 20021-060, identificando no envelope “PROCESSO DE SELEÇÃO 
SIMPLIFICADO – (... “CARGO PRETENDIDO” ...)”, observado o horário definido no 
item 3.1 acima. 
 
 

6. DOS PEDIDOS DE REVISÃO E DOS RECURSOS 
 
Onde se lê: 
 
6.8. Os recursos relativos ao item 6.2 deverão ser protocolados na sede da AABG, 
situada à Avenida Beira Mar, 216 / sala 1103 – Centro – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 
20021-060, no horário das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h30min 
(horário de Brasília-DF), dos dias uteis entre os dias xx a xx de xxxx de 2015, com a 
menção expressa de que se relacionam a este Edital e ao cargo pretendido. 



 
Leia-se: 
 
6.8. Os recursos relativos ao item 6.2 deverão ser protocolados na sede da AABG, 
situada à Avenida Beira Mar, 216 / sala 1103 – Centro – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 
20021-060, no horário das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h30min 
(horário de Brasília-DF), dos dias uteis entre os dias 06 a 08 de julho de 2015, com a 
menção expressa de que se relacionam a este Edital e ao cargo pretendido. 
 
ANEXO VII 

Onde se lê: 

CRONOGRAMA 
Período de inscrições 15 de maio ao dia 15 de junho de 2015 
Entrevistas 30 de junho de 2015  
Divulgação do resultado 03 de julho de 2015  
Recursos 06 de julho a 08 de julho de 2015  
Homologação do resultado e convocação 
para admissão 15 de julho de 2015  

 

Leia-se: 

CRONOGRAMA 
Período de inscrições 19 de maio ao dia 15 de junho de 2015 
Entrevistas 30 de junho de 2015  
Divulgação do resultado 03 de julho de 2015  
Recursos 06 de julho a 08 de julho de 2015  
Homologação do resultado e convocação 
para admissão 15 de julho de 2015  

 
 
 
 

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2015. 

 
(Assinatura) 

_______________________ 
Cláudio Torres Carvalho 

Presidente do Conselho de Associados da Associação Aguas da Baia de Guanabara – 
AABG 

 

 


