PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DAS
INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL - INB
EDITAL Nº 01/2018, DE 09 DE JANEIRO DE 2018

ERRATA 03 – EDITAL 01/2018 INB
Edital de Concurso Público Nº 1, de 9 de janeiro de 2018, publicado na página 9, do Diário Oficial da União Nº 7, de 10
de janeiro de 2018, Seção 3:
1. Onde-se lê, no item 9.3.5:
9.3.5. O exame de avaliação física, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 10 (dez) pontos, será realizado pela
Fundep no dia 15 de abril de 2018 e visa avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as
exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da carreira / cargo de Inspetor de Guarda.
1.1 Leia-se:
9.3.5. O exame de avaliação física, de caráter eliminatório, valerá 10 (dez) pontos, será realizado pela Fundep no dia
15 de abril de 2018 e visa avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências da
prática de atividades físicas e demais exigências próprias da carreira / cargo de Inspetor de Guarda.
2. Onde-se lê, no item 9.3.7:
9.3.7. Inicialmente, serão convocados para o exame de avaliação física o quantitativo de 30 (trinta) candidatos às
vagas de Inspetor de Guarda, aprovados e classificados nas provas objetivas, de acordo com a estrita ordem de
classificação. Caso o número de candidatos aptos nesta etapa às vagas Inspetor de Guarda seja inferior ao mínimo de
30 (trinta) candidatos, serão convocados grupos de 5 (cinco) candidatos, até que seja alcançado esse número mínimo
de candidatos aptos.
2.1 Leia-se:
9.3.7. Inicialmente, serão convocados para o exame de avaliação física o quantitativo de 60 (sessenta) candidatos às
vagas de Inspetor de Guarda, aprovados e classificados nas provas objetivas, de acordo com a estrita ordem de
classificação. Caso o número de candidatos aptos nesta etapa às vagas Inspetor de Guarda seja inferior ao mínimo de
30 (trinta) candidatos, serão convocados grupos de 5 (cinco) candidatos, até que seja alcançado esse número mínimo
de candidatos aptos.
3. Onde-se lê, no item 9.3.30:
9.3.30. Será atribuída aos candidatos classificados a Nota Final no Exame de Avaliação Física (NFEAF), que será a
média aritmética das pontuações obtidas nos três testes.
3.1 Leia-se:
9.3.30. Não será atribuída aos candidatos a Nota Final no Exame de Avaliação Física (NFEAF), que será a média
aritmética das pontuações obtidas nos três testes, será atribuída a situação de APTO ou INAPTO.

