
 
 

EDITAL Nº 26/07 
 
 

Retificação do Edital n°14/07 
 

Concurso Público para Provimento de Cargos da Carreira de Técnico-Administrativo 
 
 
 O DIRETOR GERAL DO COLÉGIO PEDRO II, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a retificação do Edital n° 14 de 13/09/2007, publicado no D.O.U. de 14/09/2007, 
Seção 3, páginas 27 e 28, que estabeleceu as normas para o Concurso Público para 
provimento de cargos da carreira de técnico-administrativo. 
 

1. Altera o subitem 1.2 que passa a ter a seguinte redação: 
 

1.2. Jornada de Trabalho: 40(quarenta) horas semanais, com exceção do cargo de 
Fonoaudiólogo, cuja jornada será de 30 (trinta) horas semanais de acordo com o 
disposto na Lei n° 7.626, de 10 de novembro de 1987 e Portaria MPOG n° 1.100 de 6 
de julho de 2006. 
 

2. Altera o subitem 6.13 que passa a ter a seguinte redação: 
 

6.13. Havendo empate na totalização, o desempate se dará obedecendo aos 
seguintes critérios: 
 

a) maior idade dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, completos até o último dia de inscrição, conforme disposto no artigo 27 
da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso); 

b) maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
c) maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
d) maior número de acertos nas questões de Informática;  
e) maior idade dentre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos. 

 
 

3. Altera o subitem 7.4 que passa a ter a seguinte redação: 
 
7.4. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana 
em suas decisões, razão porque não caberão recursos adicionais.  

 
4. Acrescenta o subitem 9.11, com a seguinte redação: 

 
9.11. O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da Direção Geral do 
Colégio Pedro II e operacionalizado pela Coordenação do Concurso Público de 
Servidores Técnico-administrativos. 

 
5. Acrescenta o subitem 9.12, com a seguinte redação: 

 
9.12. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão analisados pela 
Coordenação do Concurso Público de Servidores Técnico-administrativos e 
encaminhados a Direção Geral para definição. 
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6. Os demais itens do Edital nº 14/2007 ficam mantidos sem alteração. 

 
 

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2007. 
 
 

WILSON CHOERI 
DIRETOR GERAL 


