BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – BRDE

EDITAL Nº 08/2015 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSOS
PÚBLICOS Nº01/2015- ABERTURA
PROVA DE TÍTULOS
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, doravante denominado BRDE, instituição financeira
pública, inscrito no CNPJ/MF sob nº 92.816.560/0001-37, no uso de suas atribuições legais, mediante as
condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes
à matéria, TORNA PÚBLICO a seguinte RETIFICAÇÃO no Edital de Concursos Públicos nº 01/2015 – Abertura:

1. Ficam retificados os itens citados abaixo, do Edital de Concursos Públicos nº 01/2015 - Abertura, conforme
segue:

ONDE LÊ SE, nos itens:
12.3.5.4 – alínea c) Ser apresentados em fotocópia autenticada por cartório competente.
12.3.5.6 O candidato deverá apresentar, juntamente com os documentos pertinentes à prova de títulos, cópia
autenticada do certificado ou diploma de conclusão do curso de graduação.
12.3.5.8 Uma via do “Comprovante de Cadastro e Apresentação dos Títulos” deverá ser encaminhada
juntamente com a documentação comprobatória dos títulos.
12.3.5.9 – alínea c) Cuja fotocópia esteja ilegível;
12.3.5.9 – alínea d) Cuja fotocópia não esteja autenticada, por cartório competente

LEIA-SE, nos itens:
12.3.5.4 – alínea c) Ter tamanho máximo de 5Mega e ter as seguintes extensões: JPG, JPEG, BMP, PDF, TNG
e TIFF para upload.
12.3.5.6 O candidato deverá postar, juntamente com os documentos pertinentes à prova de títulos, cópia do
certificado ou diploma de conclusão do curso de graduação.
12.3.5.8 Após o envio eletrônico dos documentos, o candidato receberá por e-mail uma via do “Comprovante de
Cadastro e Apresentação dos Títulos”.
12.3.5.9 – alínea c) Cuja digitalização esteja ilegível;
12.3.5.9 – alínea d) Sem comprovante da alteração do nome (Certidão de Casamento ou de Divórcio, ou de
retificação do respectivo registro civil) quando o nome do título postado for diverso do nome que consta no
Requerimento de Inscrição;

ORLANDO PESSUTI
Diretor Administrativo

Porto Alegre/RS, 22 de maio de 2015.

