
RETIFICAÇÃO 03

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2015

NO ITEM 1.4. 2. ONDE LÊ-SE: Ter cursado no mínimo 50% dos créditos totais do curso e tenha até 90%
dos créditos obrigatórios do curso,  comprovado com     histórico escolar ou declaração emitida pela
instituição de ensino, carimbada e assinada pelo coordenador do curso ou representante da mesma,
esta comprovação deverá ser no momento da inscrição ao enviar o histórico ou declaração por e-
mail;
1.4. 3. Comprovar média geral global IGUAL OU MAIOR QUE 7,00
1.4.4. Os classificados no cadastro de reserva ingressarão conforme ordem de classificação de acordo
com a proporção de novas oportunidades de estágio que surjam para o curso mencionado nos itens
“1.2.”, deste aviso.

LEIA-SE:
No momento da inscrição, está a partir do 4º semestre do curso, e no momento da convocação para
assumir a vaga, ter cursado no mínimo 50% dos créditos totais do curso e tenha até 90% dos créditos
obrigatórios do curso,  comprovado com     histórico escolar ou declaração emitida pela instituição de
ensino,  carimbada  e  assinada  pelo  coordenador  do  curso  ou  representante  da  mesma.  Caso  o
candidato  no  momento  da  convocação  não  comprove 50%  do  curso  concluído,  este  passará
automaticamente para o final da lista de aprovados na prova de seleção, aguardando nova chamada.

2 – DAS INSCRIÇÕES

NO ITEM 2.1. ONDE LÊ-SE: As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas no período de 12/02/2015 até
ao meio-dia do dia  23/02/2014,  preenchendo a ficha de inscrição no link disponível  no site em:  www.iel-
ce.org.br > Processos Seletivos >  Seleção TJCE Nº 01/2015 > Realizar a inscrição;

LEIA-SE: As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas no período de 12/02/2015 até ao meio-dia do
dia 02/03/2015, preenchendo a ficha de inscrição no link disponível no site em: www.iel-ce.org.br > Processos
Seletivos >  Seleção TJCE Nº 01/2015 > Realizar a inscrição;

NO ITEM: 4.  VALOR DA BOLSA E HORÁRIO DE ESTÁGIO:

 ONDE LÊ-SE: 4.1.R$ 822,06 (Oitocentos e vinte e dois reais e seis centavos) mensal.
 4.2.R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) de auxilio transporte, por dia estagiado.

LEIA-SE :

4.1.R$ 875,08 (Oitocentos e setenta e cinco reais e oito centavos) mensal.
 4.2.R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) de auxilio transporte, por dia estagiado.

Fortaleza, 25 de fevereiro de 2015
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