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1ª Re ficação:

Onde se lê:

6.5 Todos os candidatos com pontuação igual ou superior a 50 pontos após a realização da Segunda etapa estarão aptos para

a Terceira Etapa, sendo o número de classificados limitado ao dobro das vagas de ingresso. Caso ocorra empate, os critérios

de desempate estão estabelecidos no Item 6.10.2.

Leia -se:

6.5 Todos os candidatos classificados após a realização da Segunda etapa estarão aptos para a Terceira Etapa, sendo o

número de classificados limitado ao dobro das vagas de ingresso. Caso ocorra empate, os critérios de desempate estão

estabelecidos no Item 6.9.2.

2ª Re ficação:

Onde se lê:

6.8 O candidato que ob ver pontuação na Terceira Etapa inferior a 50 pontos será eliminado. Candidatos faltosos receberão

pontuação zero.

Leia-se:

6.8 O candidato faltoso na Terceira Etapa receberá pontuação zero.

3ª Re ficação:

Onde se lê:

6.9.1 A nota final do candidato será ob da por meio do somatório das notas da Segunda e Terceira Etapas. Todos os

candidatos com pontuação igual ou superior a 100 pontos serão classificados em ordem decrescente, a par r do somatório

das notas ob das nas duas etapas.

Leia-se:

6.9.1 A nota final do candidato será ob da por meio do somatório das notas da Segunda e Terceira Etapas. Todos os

candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota, a par r do somatório das notas ob das nas duas etapas.
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