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1. No item 9.5. DA PROVA DISSERTATIVA
Onde se lê:
9.5.6. O sorteio do tema será efetuado 10 (dez) minutos antes do início do horário de realização da
prova, na presença de 02 (dois) candidatos escolhidos aleatoriamente entre os que já se encontrarem
devidamente identiﬁcados e aguardando o início da prova.
9.5.7. Os temas de cada área serão ordenados de 1(um) a 10(dez). O número sorteado,
correspondente ao ponto/tema e valerá para todas as áreas.
9.5.8. O número sorteado será rubricado pelos 02 (dois) candidatos presentes.
9.5.9. Os candidatos que participarem do sorteio retornarão para as respectivas salas de prova sem
tomar conhecimento dos temas sorteados.
Leia-se:
9.5.6. O sorteio do tema será efetuado após o fechamento dos portões do local de prova, na presença
de 02 (dois) candidatos, por sala, escolhidos aleatoriamente entre os que já se encontrarem
devidamente identiﬁcados e aguardando o início da prova.
9.5.7. Os temas de cada área serão ordenados de 1(um) a 10(dez). O número sorteado,
correspondente ao ponto/tema e valerá para todas as áreas, do respectivo prédio, onde acontecerão
as provas.
9.5.8. O número sorteado será rubricado por 02 (dois) candidatos, entre os presentes no sorteio.
9.5.9. Os candidatos que participarem do sorteio retornarão para as respectivas salas de prova.
2. Os demais itens permanecem inalterados.
Petrolina, 04 de outubro de 2019.
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