ERRATA AO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE BOLSISTAS E
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA FUNDAÇÃO
CECIERJ- EDITAL VICE-PRESIDÊNCIA CIENTÍFICA N°03/2022
A Vice-Presidência Científica da Fundação Cecierj torna público para
conhecimento dos interessados que fica retificado os seguintes trechos do
Edital em questão:
• No item 3.4. Da Avaliação objetiva, no subitem 3.4.6.
Onde lê-se: 3.4.6. O resultado da avaliação objetiva será publicado na página
da Fundação CECIERJ, cecierj.edu.br, na data apontada para esta etapa no
cronograma do Edital, apresentado no ANEXO I, Quadro II.
Leia-se: 3.4.6. O resultado da avaliação objetiva será publicado na página da
Fundação CECIERJ na data apontada para esta etapa no cronograma do
Edital, apresentado no ANEXO I, Quadro II.
• No item 3.4. Da Avaliação objetiva, no subitem 3.4.8.
Onde lê-se: 3.4.8. A avaliação objetiva será feita on-line, através de
plataforma de conferência virtual. Os horários para a realização da prova de
cada candidato serão publicados no site da Fundação Cecierj
(www.cecierj.edu.br) na data explicitada no ANEXO I deste Edital.
Leia-se: 3.4.8. A avaliação objetiva será feita on-line, através de plataforma
online. A prova será enviada para o mesmo e-mail que realizou a inscrição na
data explicitada no ANEXO I deste Edital.
• No item 3.4. Da Avaliação objetiva, no subitem 3.4.9.
Onde lê-se: 3.4.9 Para a realização da prova, o candidato deve:
•
•

•

Estar com acesso à internet;
Baixar o formulário de prova google docs que estará disponível para ser
baixado pelo link (https://inscricao.cecierj.edu.br/editais/) no dia da
prova objetiva;
Realizar a prova no tempo estimado de 2 horas;

Leia-se: 3.4.9 Para a realização da prova, o candidato deve:
•
•

Estar com acesso à internet;
A partir das 15 horas do dia apontado Anexo I Quadro II, abrir o e-mail
através do qual enviou a documentação no momento da inscrição e
realizar a prova pelo link enviado.

•
•

•
•
•

Realizar a prova no tempo máximo de 2 horas;
O candidato(a) não poderá minimizar ou sair da aba da avaliação
objetiva, pois uma vez aberto o formulário de avaliação não haverá
opção de reabertura.
Quaisquer problemas de instabilidade ou falha no envio, serão de
responsabilidade do candidato.
Ao acessar o formulário, na Seção 1, terá um espaço para e-mail, nome
e número de inscrição;
O formulário poderá ser respondido até às 17 horas do dia apontado no
Anexo I, Quadro I.

