
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ 

  
EDITAL N° 1/2018 

COMUNICADO OFICIAL Nº 10 
 

A Prefeitura Municipal de Maricá, por meio da Coordenação de Seleção Acadêmica 
da Universidade Federal Fluminense, em cumprimento ao subitem 3.7.13 do Edital 
1/2018, torna público: 
 
1- O local e o horário, conforme quadro abaixo, para o candidato solicitar 

pessoalmente, por meio de requerimento fundamentado, alteração do tipo de 
vaga, somente no caso de ter optado indevidamente por determinado tipo de 
vaga.  
 
 
 
 

 
2- A solicitação mencionada no item 1 não será aplicada para a inclusão de 

candidato na Lista de Vagas Reservadas para Negros, em cumprimento ao 
parágrafo 5º do artigo 1º da Lei nº 2.806, de 08 de agosto de 2018 do município 
de Maricá, conforme previsto no subitem 3.7.13.1 do Edital do Concurso. 

 
3- A solicitação mencionada no item 1 deste Comunicado Oficial só poderá ser 

aplicada para os tipos de vagas oferecidas para o cargo o qual o candidato se 
inscreveu, observado o item 2 deste Comunicado Oficial. 
 

4- A solicitação de alteração do tipo de vaga prevista no subitem 3.7.13 só poderá 
ser realizada em conformidade com este Comunicado Oficial.  

 
5- O candidato que não solicitar a alteração do tipo de vaga prevista no subitem 

3.7.13 do Edital do Concurso na data e horário estabelecidos no item 1 deste 
Comunicado Oficial não mais poderá fazê-lo. 

 
6- De acordo com o previsto no subitem 3.7.7.1, a opção relativa ao cargo 

pretendido, informada no requerimento de inscrição, não poderá ser alterada. 
 

7- Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Edital do Concurso, 
de seus Anexos e Comunicados Oficiais. 

 
Niterói, 6 de setembro de 2018. 

 
Prefeitura Municipal de Maricá 

Coordenação de Seleção Acadêmica COSEAC 

 

DATA HORÁRIO LOCAL 

10/9/2018 11 às 14 horas 
CINEMA PÚBLICO MUNICIPAL – HENFIL 

Rua Alferes Gomes, 390 - Eldorado - Maricá - Rio de Janeiro 


