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TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 - SMA 

 
O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, através do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais, torna público que o Edital N.º 003/2011-SMA do Concurso Público para o 
Município de Volta Redonda, passa a vigorar com as alterações  de datas estabelecidas no presente 
TERMO ADITIVO:  
 
1.     DAS INSCRIÇÕES 
 
1.1.      O item 5.11. estabelece datas para os atestado s dos portadores de deficiência. 
 
1.2.   Os itens 5.11.5.  e 5.11.7, passam a vigorar conforme segue informado nos itens 1.2.1 e 1.2.2:  
 
1.2.1. Para retirar o atestado  médico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde nos termos do item 

5.11.4 do Edital do Concurso, o candidato deverá comparecer à Rua Deputado Geraldo Di Biase, 
nº. 282, Bairro Aterrado – Saúde do Trabalhador, nos dias 04 ou 05/10/11 ou nos dias 11/10 ou 
13/10 ou 20/10/2011, de 14h às 16h, levando consigo o laudo médico mencionado nos item 
5.11.3 deste edital. 
 

1.2.2. Toda documentação deverá ser entregue, diretamente pelo candidato ou por terceiro, na 
Fundação Educacional de Volta Redonda – FEVRE, Rua 154, nº. 783 – Laranjal – Volta 
Redonda/RJ, até o dia 21/10/2011 , de 9h às 17 horas  ou enviado via  SEDEX, endereçado à 
FEVRE  (Concurso Público –Edital 003/SMA – Atestado Médico) -  Rua: 154, Nº.783 – Laranjal – 
Volta Redonda/RJ CEP: 27.255-085.  Nesse caso, a postagem deverá atender a data do 
último dia para pagamento da inscrição (21/10/2011) . 

 
1.3.     O item 5.13 que trata do PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

sofre alterações nos subitens 5.13.1; 5.13.2. e 5.13.6, que passam a vigorar com as alterações 
indicadas nos itens 1.2.1; 1.2.2. e 1.2.3.: 

 
1.3.1.  As inscrições para este concurso serão realizadas através de Ficha Eletrônica que será 

disponibilizada no endereço eletrônico www.portalvr.com/concursopublico, do dia 29/09/ 2011 a 
21/10/2011.   
 

1.3.2. Uma vez impresso o boleto bancário, o candidato deverá efetuar o pagamento em dinheiro, a 
favor da FEVRE, preferencialmente em qualquer Casa Lotérica , até o dia 21 de outubro de 
2011, no valor da taxa de inscrição estabelecido para cada cargo;               

 
1.4.     O item 5.14 que trata do COMPROVANTE E CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO sofre alterações   

nos subitens 5.14.2; 5.14.3; 5.14.9 e 5.14.12 conforme segue informado nos itens 1.3.1; 1.3.2; 
1.3.3. e 1.3.4.:  
 

1.4.1. O comprovante provisório  de inscrição do candidato, estabelecido no item 5.14.2 será o 
boleto original , devidamente  quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que conste a data da 
efetivação do pagamento feito até o dia 21 de outubro de 2011;   
 

1.4.2. No dia 28/10/2011 será liberada, no endereço eletrônico www.portalvr.com/concursopublico, a 
listagem de confirmação das inscrições , por cargo, para que os candidatos possam verificar a 
efetivação de sua inscrição definitiva. (subitem 5.14.3)  
 

1.4.3.  A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso, estabelecida no subitem 5.14.9. 
será publicada no endereço eletrônico www.portalvr.com/concursopublico, no dia 17/11//2011. 

 
1.4.4. A partir do dia 24/11/2011, o candidato, deverá entrar no endereço eletrônico 

www.portalvr.com/concursopublico para imprimir seu comprovante de inscrição onde constará o 
dia, hora e local de prova. O comprovante pode ser retirado, também, na Sede Administrativa da 
FEVRE, nos dias 24 e 25/11/2011- 4.º andar. 

 
 
 
 



MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE VOLTA REDONDA 
EDITAL Nº. 003/2011-SMA 

 

 2

2.        DAS PROVAS  
 
2.1    O item 6. que trata das provas do concurso, também, sofre alterações em virtude da prorrogação 

do prazo previsto para as inscrições, nos subitens 6.5.3 e 6.5.15 e passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

2.1.1. A Prova Objetiva para todos os cargos, conforme informado no subitem 6.5 do Edital, será                
realizada no dia 03/12/2011, às 15 horas, nos locais estabelecidos no  comprovante de  inscrição 
e  estará de acordo com os programas divulgados na Internet. 

 
2.1.2.  Os gabaritos  das Provas estarão disponíveis no site: www.portalvr.com/concursopublico, no dia     

05/12/2011, a partir das 17 horas. 
 
3.     DO RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
3.1.   O Resultado das Provas Objetivas de que trata o subitem 6.7.6 sofre alteração conforme  segue 

informado: 
3.2.   O Resultado das Provas Objetivas, processados após o julgamento dos recursos,  serão  

divulgados no    site www.portalvr.com/concursopublico, no   dia 20/12/2011, a partir das 17 horas.  
 

4.     DOS TÍTULOS 
  
4.1.   O item 7. referente à aos Títulos  sofre alteração no subitem 7.6. passando a vigorar com a 

seguinte redação: 
 

4.1.1. Após a análise dos títulos, os pontos referentes a essa etapa serão divulgados no site             
www.portalvr.com/concursopublico, no dia 28/12/2011, a partir das 17 horas. 

 
5.    DO RESULTADO FINAL 

 
5.1.   O item 8.1 do Edital do Concurso sofre alteração de data conforme informado no item 5.1.1.: 

  
5.1.1. O Resultado Final  desse Concurso será divulgado no dia 13/01/2012, a partir das 17 horas, no 

site do município www.portalvr.com/concursopublico, por 30 dias, no Jornal Volta Redonda em 
Destaque e em Jornal de circulação regional. 

 
6.      Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 
 

Volta Redonda, 13 de outubro de 2011. 
 

Carlos Macedo Costa 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


