
 

 

Brasília, 09 de junho de 2021. 

 

ERRATA 01 

 

A presente ERRATA é ora levada a efeito, para retificar parcialmente o Edital de Seleção 

Pública nº 007/2021 – Assistente Administrativo, para atuação no âmbito do Projeto 

“Instalação e operacionalização de escritório de apoio ao Comitê da bacia hidrográfica do 

rio Grande (CBH-Grande)”, cabendo as seguintes correções: 

 

Onde se lê: 

ETAPA DATA 

Divulgação do processo e inscrições 02/06/2021 a 09/06/2021 

Avaliação curricular 10/06/2021 a 14/06/2021 

Convocação para realização da entrevista 15/06/2021 

Período de realização da entrevista 16/06/2021 e 17/06/2021 

Resultado preliminar da entrevista 18/06/2021 

Período de recurso 21/06/2021 a 23/06/2021 

Resposta aos recursos 24/06/2021 

Resultado Final do Processo Seletivo e convocação 25/06/2021 

Entrega de Documentos relacionados no Anexo II 28/06/2021 

 

Leia-se: 

ETAPA DATA 

Divulgação do processo e inscrições 02/06/2021 a 14/06/2021 

Avaliação curricular 15/06/2021 17/06/2021 

Convocação para realização da entrevista 18/06/2021 

Período de realização da entrevista 21/06/2021 e 22/06/2021 

Resultado preliminar da entrevista 23/06/2021 

Período de recurso 24/06/2021 a 28/06/2021 

Resposta aos recursos 29/06/2021 

Resultado Final do Processo Seletivo e convocação 30/06/2021 

Entrega de Documentos relacionados no Anexo II 01/07/2021 

 



 

Onde se lê: 

A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - Finatec, pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, por meio da Comissão de Seleção, torna 

público o Processo Seletivo destinado ao suprimento de vaga de Auxiliar 

Administrativo para atuação no âmbito do Projeto “Instalação e operacionalização de 

escritório de apoio ao Comitê da bacia hidrográfica do rio Grande (CBH-Grande)”, 

conforme condições e especificações previstas no presente Edital. 

 

Leia-se: 

A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - Finatec, pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, por meio da Comissão de Seleção, torna 

público o Processo Seletivo destinado ao suprimento de vaga de Assistente 

Administrativo para atuação no âmbito do Projeto “Instalação e operacionalização de 

escritório de apoio ao Comitê da bacia hidrográfica do rio Grande (CBH-Grande)”, 

conforme condições e especificações previstas no presente Edital. 

 

 

Onde se lê: 

1.1. O presente Edital tem por objeto selecionar profissional de nível médio para 

suprimento de 01 (uma) vaga de Auxiliar Administrativo, para contratação 

imediata e suprimento de cadastro reserva. 

 

Leia-se: 

1.1. O presente Edital tem por objeto selecionar profissional de nível médio para 

suprimento de 01 (uma) vaga de Assistente Administrativo, para contratação 

imediata e suprimento de cadastro reserva. 

 

Comissão de Seleção 

FINATEC 
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