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EDITAL N.º 009/2022 
 

 

 
COMUNICADO 

 
RETIFICAÇÃO Nº 1, DE 26 DE JANEIRO DE 2023 

 

 
O Instituto CNA no uso de suas atribuições resolve: 
 
RETIFICAR o edital 009/2022, publicado em 19/09/2022: 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
3.4.4. A AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS será composta por: 
3.4.4.1. Prova objetiva com 30 (trinta) questões de múltipla escolha, valendo 1 (um) ponto cada uma delas, 
abordando temas relacionados aos conteúdos programáticos descritos no anexo I deste edital; 
3.4.4.2. Prova discursiva composta por 01 (um) texto dissertativo, de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, 
abordando tema relacionado ao conteúdo programático descrito no anexo I deste edital. O texto deverá ser 
manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta e NÃO poderá conter qualquer 
tipo DE RASURA OU DE MARCAÇÃO QUE IDENTIFIQUE O CANDIDATO, sendo passível de eliminação do 
certame. 
3.4.4.2.1. A prova discursiva terá pontuação máxima de 20 (vinte) pontos, distribuídos em: conhecimento do 
tema, capacidade de expressão e uso culto da língua portuguesa 
 
LEIA-SE: 
 
3.4.4. A AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS será composta por: 
3.4.4.1. Prova objetiva com 30 (trinta) questões de múltipla escolha, valendo 1 (um) ponto cada uma delas, 
abordando temas relacionados aos conteúdos programáticos descritos no anexo I deste edital; 
3.4.4.2. Prova discursiva composta por 01 (um) texto dissertativo, de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, 
abordando tema relacionado ao conteúdo programático descrito no anexo I deste edital. O texto deverá ser 
manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta e NÃO poderá conter qualquer 
tipo DE RASURA OU DE MARCAÇÃO QUE IDENTIFIQUE O CANDIDATO, sendo passível de eliminação do 
certame. 
3.4.4.2.1. A prova discursiva terá pontuação máxima de 20 (vinte) pontos, distribuídos em: conhecimento do 
tema, capacidade de expressão e uso culto da língua portuguesa. 
3.4.4.2.2. Não serão aplicadas provas discursivas aos candidatos concorrentes ao cargo de nível fundamental. 

 

Instituto CNA. 


