
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL Nº. 001/2010 – SUSER 
 

TERMO ADITIVO 002/2010  
 

  O DIRETOR PRESIDENTE Superintendência dos Serviços Rodoviários -SUSER - no uso de suas atribuições 
legais, torna público, que será prorrogado o prazo das inscrições do Concurso Público de Provas e Títulos para 
provimento de vagas, sob o regime CELETISTA, nos termos do presente TERMO ADITIVO:  
 
 

1. DAS INSCRIÇÕES   
 
1.1. Os prazos para a realização e pagamento das inscrições estabelecidos nos itens 5.11.1., 5.11.2. e 5.11.6. 

do Edital do Concurso foram alterados passando, os referidos itens, a vigorar conforme informado a 
seguir: 

 
a) 5.11.1.  As inscrições  para este concurso, serão  realizadas através de  Ficha  Eletrônica que estará     

disponibilizada no endereço eletrônico www.portalvr.com/concursopublico, do dia 12 de  novembro 
de 2010 ao dia 10 de  dezembro de 2010. 

 
b) 5.11.2. O candidato deverá realizar sua inscrição via internet, acessando o endereço  eletrônico 

www.portalvr.com/concursopublico, que estará acessível, a partir das 15 horas  do dia 12/11/2010 até 
o dia 10/12/ 2010. 

 
c) Uma vez impresso o boleto bancário, o candidato deverá efetuar o pagamento do valor da taxa de 

inscrição, em dinheiro, preferencialmente, em qualquer Casa Lotérica, até o dia 11 de dezembro de 
2010. 

 
2. DO COMPROVANTE E CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 
2.1. Em virtude da prorrogação do prazo para a realização da inscrição, os itens 5.12.2. 5.12.3. e 5.12.8. 

também sofrem alteração e passam a vigorar com as seguintes redações: 
 

I) 5.12.2. O comprovante provisório de inscrição do candidato será o boleto original, devidamente 
quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que conste a data da efetivação do pagamento feito até o 
dia 11  de dezembro de 2010;  

II) 5.12.3. No dia 23/12/2010 será liberada, no endereço eletrônico www.portalvr.com/concursopublico, a 
listagem de confirmação das inscrições para que os candidatos possam verificar a efetivação de sua 
inscrição definitiva. Na frente dos nomes de cada candidato aparecerá:  CONFIRMADA SUA 
INSCRIÇÃO. Caso contrário, estará escrito CANCELADA  SUA INSCRIÇÃO; 

 
III) 5.12.8.  A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no endereço 

eletrônico www.portalvr.com/concursopublico, no dia 07 de janeiro de 2011. 
 
 
   3. Os demais itens do Edital permanecem inalterados 
 

Volta Redonda, 03 de dezembro de 2010. 
 

Paulo José Barenco Pinto 
     Diretor Presidente 

 
 
 


