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2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2019, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
 
O Secretário Municipal de Urbanismo e Mobilidade, José Renato da Gama Barandier Junior, no uso de suas 
atribuições, e nos termos estabelecidos no subitem 14.12 do Edital nº 01/2019, referente ao concurso 
público para a Prefeitura Municipal de Niterói, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, 
cujas alterações estão a seguir elencadas: 
 
1. No item 11, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE, subitem 11.1, ONDE SE LÊ: 

 

11.1 Em caso de empate terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) enquadrar-se nos termos do art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; 

b) obtiver a maior nota no Módulo III da Prova Escrita Objetiva, para o cargo de Arquiteto; 

c) obtiver a maior nota no Módulo II da Prova Escrita Objetiva; 

d) obtiver a maior nota no Módulo I da Prova Escrita Objetiva; 

e) tiver exercido efetivamente a função de jurado, de acordo com a Lei nº 11.689/08. 

 
LEIA-SE: 

 

11.1 Em caso de empate terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

11.1.1 Para o cargo de Arquiteto: 

a) enquadrar-se nos termos do art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;  

b) obtiver a maior nota no Módulo III da Prova Escrita Objetiva,  

c) obtiver a maior nota no Módulo II da Prova Escrita Objetiva;  

d) obtiver a maior nota na Disciplina de Conhecimentos Específicos, para Arquiteto; 

e) obtiver a maior nota na Disciplina de Língua Portuguesa; 

f) maior idade; e 

g) tiver exercido efetivamente a função de jurado, de acordo com a Lei nº 11.689/08. 

11.1.2 Para o cargo de Fiscal de Obras: 

a) enquadrar-se nos termos do art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;  

b) obtiver a maior nota no Módulo II da Prova Escrita Objetiva; 

c) obtiver a maior nota na Disciplina de Legislação Institucional; 

d) obtiver a maior nota na Disciplina de Língua Portuguesa; 

e) maior idade; e 

f) tiver exercido efetivamente a função de jurado, de acordo com a Lei nº 11.689/08. 

11.1.3 Para o cargo de Agente Administrativo: 

a) enquadrar-se nos termos do art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;  

b) obtiver a maior nota no Módulo II da Prova Escrita Objetiva; 

c) obtiver a maior nota na Disciplina de Técnicas Secretariais 

d) obtiver a maior nota na Disciplina de Administração Pública; 

e) obtiver a maior nota na Disciplina de Língua Portuguesa; 

f) maior idade; e 

g) tiver exercido efetivamente a função de jurado, de acordo com a Lei nº 11.689/08. 
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2. No item 14, DAS DISPOSIÇÕES FINAIS, subitem 14.6.1, ONDE SE LÊ: 
 

14.6.1 Após a homologação do resultado final, as mudanças de endereço dos candidatos 

classificados deverão ser comunicadas diretamente à Prefeitura Municipal de Niterói, 

situada na Rua Visconde de Sepetiba, 987 – Centro – Niterói/RJ, e-mail 

dpe@seplag.niteroi.rj.gov.br. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os 

prejuízos advindos da não atualização de seu endereço. 

 
LEIA-SE: 

 

14.6.1 Após a homologação do resultado final, as mudanças de endereço dos candidatos 

classificados deverão ser comunicadas diretamente à Prefeitura Municipal de Niterói, 

situada na Rua Visconde de Sepetiba, 987 – Centro – Niterói/RJ, e-mail 

urbanismo@smu.niteroi.rj.gov.br. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os 

prejuízos advindos da não atualização de seu endereço. 

 
 
3. No Anexo II, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CARGO, cargo de Nível Superior, ONDE SE LÊ: 
 
ARQUITETO 

(...) 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Arquitetura, fornecido 

por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

 
LEIA-SE: 

 
ARQUITETO 

(...) 

REQUISITOS: 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Arquitetura, fornecido 

por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no órgão de classe competente. 

 
 
 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados 
 

 
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2020. 

 
SECRETÁRIO JOSÉ RENATO DA GAMA BARANDIER JUNIOR 

 Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade de Niterói 


