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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE, 26 DE OUTUBRO DE 2020
EDITAL Nº 003/2020 – PROCESSO SELETIVO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL –
SANEAMENTO AMBIENTAL
O INSTITUTO IUDS e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL – SANEAMENTO AMBIENTAL, por meio de sua
Comissão Examinadora, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a
RETIFICAÇÃO dos itens abaixo do referido PROCESSO SELETIVO Edital nº 03/2020 de, 10 de abril de 2020.

Onde se lê:
CAPÍTULO III – Do Deferimento da Inscrição
3.1. Em 20 de junho de 2020 será homologado todas as inscrições na Área do Candidato, a todos
os candidatos.
3.3. É responsabilidade do candidato acompanhar e confirmar sua inscrição face a hom ologação
das inscrições, conforme a data do estipulada no item 3.1. Caso sua inscrição não tenha sido
deferida ou processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo interpor pedido de
deferimento (regularização) da inscrição nos dias 22 e 23 de junho de 2020 através do IUDS no
site www.iuds.org.br, acessando a Área do Candidato, na aba “Meus Recursos” em seguida
“RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES”.
3.7. Considera-se indeferida a inscrição do candidato que:
e) não interpor pedido de deferimento (regularização) da inscrição no prazo de 22 e 23 de junho
de 2020 após a homologação das inscrições.
CAPÍTULO VIII – Do Cronograma das Provas
8.1. A Prova Objetiva, para todos os empregos, tem data prevista para sua realização em 24 de maio de
2020. As informações contendo o LOCAL e HORÁRIO para realização da Prova Objetiva será publicada no
dia 19 de maio de 2020, nos sites www.iuds.org.br e www.cemmil.com.br
8.2. A PROVA PRÁTICA, para os empregos de Motorista e Operador de máquinas, tem data prevista para
sua realização em 21 de junho de 2020. As informações contendo o LOCAL e HORÁRIO para realização da
Prova Prática será publicada no dia 17 de junho de 2020, nos sites www.iuds.org.br e www.cemmil.com.br.
CAPÍTULO X – Da Prova Objetiva
10.2.1 A Prova Objetiva valerá 100 (cem) pontos. Será composta de 40 (quarenta) questões, cada questão
valerá 2,0 (dois) pontos e conterá 04 (quatro) alternativas para respostas, identificadas pelas letras a, b, c,
d, sendo correta apenas uma dessas alternativas. Para obter a nota da Prova Objetiva utilize a fórmula:
NOTA = Nº de ACERTOS x 2,0.
Leia-se:
CAPÍTULO III – Do Deferimento da Inscrição
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3.1. Em 27 de outubro de 2020 será homologado todas as inscrições na Área do Candidato, a
todos os candidatos.
3.3. É responsabilidade do candidato acompanhar e confirmar sua inscrição face a hom ologação
das inscrições, conforme a data do estipulada no item 3.1. Caso sua inscrição não tenha sido
deferida ou processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo interpor pedido de
deferimento (regularização) da inscrição nos dias 28 e 29 de outubro de 2020 através do IUDS no
site www.iuds.org.br, acessando a Área do Candidato, na aba “Meus Recursos” em seguida
“RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES”.
3.7. Considera-se indeferida a inscrição do candidato que:
e) não interpor pedido de deferimento (regularização) da inscrição no prazo de 28 e 29 de
outubro de 2020 após a homologação das inscrições.
CAPÍTULO VIII – Do Cronograma das Provas
8.1. A Prova Objetiva, para todos os empregos, tem data prevista para sua realização em 13 de dezembro
de 2020. As informações contendo o LOCAL e HORÁRIO para realização da Prova Objetiva será publicada
no dia 07 de dezembro de 2020, nos sites www.iuds.org.br e www.cemmil.com.br
8.2. A PROVA PRÁTICA, para os empregos de Motorista e Operador de máquinas, tem data prevista para
sua realização em 24 de janeiro de 2021. As informações contendo o LOCAL e HORÁRIO para realização da
Prova Prática será publicada no dia 19 de janeiro de 2021, nos sites www.iuds.org.br e
www.cemmil.com.br.
CAPÍTULO X – Da Prova Objetiva
10.2.1 A Prova Objetiva valerá 100 (cem) pontos. Será composta de 40 (quarenta) questões, cada questão
valerá 2,5 (dois e meio) pontos e conterá 04 (quatro) alternativas para respostas, identificadas pelas letras
a, b, c, d, sendo correta apenas uma dessas alternativas. Para obter a nota da Prova Objetiva utilize a
fórmula: NOTA = Nº de ACERTOS x 2,5.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Mogi Guaçu, 26 de outubro de 2020.
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