ERRATA DE EDITAL
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 032/2018
A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC, por meio da
sua Comissão de Seleção, torna público, para conhecimento dos interessados, a
RETIFICAÇÃO dos itens 1.7, Anexo I, acréscimo do item 19 no Anexo II e supressão do
item 4.3.14 dessa Seleção Pública, que versa sobre a Contratação de ESPECIALISTA- B,
para atuação no Projeto: "Governança e Regularização Fundiária em Terras do INCRA e
União nas Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste" .

1 - ONDE SE LÊ:
1.7 É vedada a participação de servidor público ou empregado público de qualquer esfera
da Administração Pública, direta ou indireta, bem como de profissional que tenha vínculo de
parentesco, até o 3º grau, com ocupantes de cargos de Direção das instituições partícipes do
PROJETO, seja na Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC,
INCRA, Fundação Universidade de Brasília - FUB.

1- LEIA-SE:
1.7

No âmbito deste edital é vedada a contratação de servidor público ou empregado

público de qualquer esfera da Administração Pública, direta ou indireta, bem como
de profissional que tenha vínculo de parentesco, até o 3º grau, com ocupantes de cargos de
Direção das instituições partícipes do PROJETO, seja na Fundação de Empreendimentos
Científicos e Tecnológicos – FINATEC, INCRA ou na Fundação Universidade de Brasília FUB.

2 - ONDE SE LÊ:
ANEXO I_
DECLARAÇÃO
Eu, _____________________________________________________________ (nome do candidato),
inscrito (a) no CPF nº ______.______.______-____, portador (a) da Carteira de Identidade nº
___________________,órgão emissor: __________, em cumprimento ao item 1.7 do Edital de
Seleção nº 032/2018, DECLARO para os fins que se fizerem necessários que não sou
servidor ou empregado público lotado em qualquer órgão de qualquer esfera da
Administração Pública direta ou indireta e não tenho vínculo de parentesco, até o 3º grau,
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com ocupantes de cargos de Direção da FINATEC e/ou das demais instituições partícipes do
PROJETO.

2- LEIA-SE:
ANEXO I_
DECLARAÇÃO
Eu, _____________________________________________________________ (nome do candidato),
inscrito (a) no CPF nº ______.______.______-____, portador (a) da Carteira de Identidade nº
___________________,órgão emissor: __________, em cumprimento ao item 1.7 do Edital de
Seleção nº 032/2018, DECLARO para os fins que se fizerem necessários que, não ocupo
cargo ou emprego público em qualquer órgão de qualquer esfera da Administração Pública
direta ou indireta e não tenho vínculo de parentesco, até o 3º grau, com ocupantes de
cargos de Direção da FINATEC e/ou das demais instituições partícipes do PROJETO.

3– ONDE SE LÊ:
ANEXO II
LISTA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

01

Curriculum Vitae atualizado

02

Carteira de trabalho e Previdência Social

03

01 fotos 3x4

04

Cópia legível do CPF

05

Cópia legível da Carteira de identidade

06

Cópia legível do Título de Eleitor e comprovante de voto na última eleição

07

Cópia legível do cartão PIS/PASEP

08

Cópia legível do certificado de Reservista

09

Cópia legível do comprovante de residência atualizado, contendo o CEP

10
11

Dados da conta corrente para recebimento de salário (Banco, Agência, nº conta
bancária)
Comprovante desconto Contribuição Sindical (cópia Carteira de Trabalho da página
onde consta anotação ou contra cheque)

12

Cópia legível da Certidão de Casamento se for o caso

13

Cópia legível da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos

14

Cópia legível da Caderneta de Vacinação e comprovação escolar: até 6 anos de idade
caderneta de vacinação e, a partir dos 7 anos de idade, comprovação semestral de
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frequência à escola para pagamento de salário família (para os candidatos que
possuem filhos).
15

Cópia legível do Diploma de Graduação

16

Cópia legível do Diploma de Mestre

17

Cópia legível dos Certificados de cursos realizados e declarados no Curriculum Vitae

18

Original das declarações enviadas no ato da inscrição no referido edital devidamente
assinadas.

3– LEIA-SE:
ANEXO II
LISTA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

01

Curriculum Vitae atualizado

02

Carteira de trabalho e Previdência Social

03

01 fotos 3x4

04

Cópia legível do CPF

05

Cópia legível da Carteira de identidade

06

Cópia legível do Título de Eleitor e comprovante de voto na última eleição

07

Cópia legível do cartão PIS/PASEP

08

Cópia legível do certificado de Reservista

09

Cópia legível do comprovante de residência atualizado, contendo o CEP

10
11

Dados da conta corrente para recebimento de salário (Banco, Agência, nº conta
bancária)
Comprovante desconto Contribuição Sindical (cópia Carteira de Trabalho da página
onde consta anotação ou contra cheque)

12

Cópia legível da Certidão de Casamento se for o caso

13

Cópia legível da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos
Cópia legível da Caderneta de Vacinação e comprovação escolar: até 6 anos de idade

14

caderneta de vacinação e, a partir dos 7 anos de idade, comprovação semestral de
frequência à escola para pagamento de salário família (para os candidatos que
possuem filhos).

15

Cópia legível do Diploma de Graduação

16

Cópia legível do Diploma de Mestre

17

Cópia legível dos Certificados de cursos realizados e declarados no Curriculum Vitae

18
19

Original das declarações enviadas no ato da inscrição no referido edital devidamente
assinadas.
Apresentação da Declaração do Anexo I
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4. Supressão do Item 4.3.14
4.3.14 Declaração de que não é servidor público ou empregado público de qualquer esfera
da Administração Pública, direta ou indireta, e de que não possui vínculo de parentesco, até
o 3º grau, com ocupantes de cargos de Direção das instituições partícipes do Projeto,
conforme Anexo I do Edital.

Comissão de Seleção.
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