
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE  ENSINO

EDITAL  Nº  08  DE 22 DE OUTUBRO DE 2002

O DIRETOR-GERAL DO COLÉGIO PEDRO II no uso de suas atribuições legais e

Considerando o Mandado de Intimação de 18 de outubro de 2002 expedido pela Juíza da 15ª
Vara Federal, em face do pleito de três candidatos, que determinou o adiamento da realização da primeira etapa
das provas do Concurso Público para preenchimento de vagas para o cargo de Professor do Colégio Pedro II,
regido pelos Editais n° 6 de 09/09/2002 e  n° 7 de 01/10/2002;

Considerando que esta Instituição Federal de Ensino foi obrigada a suspender a Prova Escrita
que tinha sido marcada para o dia 20 de outubro de 2002 e amplamente divulgada;

RESOLVE:

Art. 1°  Definir a nova data da Prova Escrita para o dia 1° de dezembro de 2002.

Art. 2°  A Prova Escrita terá início às 13 horas encerrando-se às 18 horas e será realizada na
Unidade São Cristóvão do Colégio Pedro II (Campo de São Cristóvão, 177).

Art. 3°  Como determina o item 5.5. do Edital nº 6: “Os candidatos deverão comparecer às
provas,  com antecedência  de  60  (sessenta)  minutos,  munidos  do  original  de  cédula  oficial  de  identidade,
comprovante de inscrição e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, sob pena de desclassificação”.

Parágrafo único. Os candidatos de Desenho e Artes Visuais deverão trazer para a Prova Escrita,
material  específico, conforme disposto no item 5.5.1. do Edital  nº 6 e explicitado na “Lista de Temas para
Dissertação”.

Art.  4°   Ficam mantidas  as “Listas  de Temas de Dissertação”  e a  distribuição  das  salas  já
divulgadas. 

Art. 5°  Fica mantida toda a estrutura do Concurso com as etapas previstas no item 5 do Edital
nº 6 de 09/09/2002 e item 5.13 do Edital nº 7 de 01/10/2002, que ocorrerão na seguinte ordem, em datas a serem
definidas dentro dos prazos especificados abaixo:

- Prova Escrita – dia 1º de dezembro de 2002
- Prova de Aula – após 72 horas da divulgação do resultado da Prova Escrita
- Prova Instrumental – após 72 horas da divulgação do resultado da Prova de Aula
- Entrega de documentos para Análise de Títulos – até 72 horas da divulgação do resultado da

Prova Instrumental
- Análise Profissiográfica – após 48 horas da divulgação do resultado da Prova  Instrumental

Parágrafo  único.  Considerando  que  as  dezenove  disciplinas  têm  quantidades  diferentes  de
número de inscritos, o cronograma das etapas para cada disciplina é independente.

Rio de Janeiro, 22  de  outubro de  2002

_____________________________
WILSON CHOERI

Diretor-Geral 
do Colégio Pedro II
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       Define nova data para a Prova Escrita do Concurso
Público para o cargo de Professor do Colégio Pedro II, em
face do Mandado de Intimação deferido pela Juíza da 15ª
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