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RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS  Nº 20,21,22,23,24 e 25/2021 

 

 A PRÓ-REITORA DE ENSINO DO COLÉGIO PEDRO II, no uso de suas atribuições e 

considerando o poder dever da Administração em rever de ofício os próprios atos, com a finalidade 

de preservar a lisura do concurso, torna pública a RETIFICAÇÃO PARCIAL dos Editais nº 20, 21, 

22, 23, 24 e 25/2021 

 

Nos Editais nº 20, 21, 22, 23 e 24, onde se lê: 

3.3.2. As vagas reservadas para o grupo de candidatos indicado na alínea "b", do subitem 3.2.2. 

serão ofertadas, pela ordem: 

Leia-se: 

3.3.2. As vagas reservadas para o grupo de candidatos indicado na alínea "b", do subitem 

3.2.1. serão ofertadas, pela ordem: 

 

Nos Editais nº 20, 21, 22, 23 e 24, onde se lê: 

3.3.4... 

b) restando vagas, aos candidatos do grupo indicado no subitem 3.2.2., prioritariamente aos 

candidatos de que trata a alínea “a” do mesmo subitem 

Leia-se: 

3.3.4... 

b) restando vagas, aos candidatos do grupo indicado no subitem 3.2.1., prioritariamente aos 

candidatos de que trata a alínea “a” do mesmo subitem 

 

No Edital nº 25, onde se lê: 

4.3.2. As vagas reservadas para o grupo de candidatos indicado na alínea "b", do subitem 43.2.2. 

serão ofertadas, pela ordem: 

Leia-se: 

4.3.2. As vagas reservadas para o grupo de candidatos indicado na alínea "b", do subitem 

4.2.1. serão ofertadas, pela ordem: 

 

No Edital nº 25, onde se lê: 

4.3.4... 

b) restando vagas, aos candidatos do grupo indicado no subitem 4.2.2., prioritariamente aos 

candidatos de que trata a alínea “a” do mesmo subitem 

Leia-se: 

4.3.4... 

b) restando vagas, aos candidatos do grupo indicado no subitem 4.2.1., prioritariamente aos 

candidatos de que trata a alínea “a” do mesmo subitem 

 

 

 Todas as demais informações previstas nos Editais citados permanecem inalteradas. 

 

 

 Leia atentamente o Edital e seus anexos. 

 


