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EDITAL Nº  067/2021

ERRATA

A  Comissão  de  Processo  Seletivo  Externo  Simplificado  para  Contratação   temporária  de

Pessoal pelo projeto PRONAS/IMIP  vem a público informar, a ERRATA referente aos Itens abaixo:

Onde se lê:
2.  DAS INSCRIÇÕES:

2.2 Para  realização da inscrição,  o  candidato  deverá  preencher  o  formulário  de  inscrição
online,  disponível  no  link https://pt.surveymonkey.com/r/selecaoIMIPOPASPROF
indicando  a  ÚNICA função  para  a  qual  pretende  concorrer,  dentre  aquelas  indicadas  no
quadro constante do item 1.6, é  vedado concorrer a mais de uma função, sendo a inscrição
limitada apenas para uma função.

Leia-se:

2.2 Para  realização da inscrição,  o  candidato  deverá  preencher  o  formulário  de  inscrição
online, disponível no e-mail  pronas.pcd@imip.org.br  indicando a ÚNICA função para a
qual pretende concorrer, dentre aquelas indicadas no quadro constante do item 1.6, é vedado
concorrer a mais de uma função, sendo a inscrição limitada apenas para uma função.

Onde se lê:
ANEXO IV

CALENDÁRIO

Evento Data/Período Local

Inscrição
20 a 24 de setembro
de 2021

link 
https://pt.surveymonkey.com/r/seleca
oIMIPOPASIC

Etapa 1 - Avaliação 
curricular 

27 a 29 de setembro
de 2021

Convocação para Entrevista
30 de setembro de 
2021

O candidato a ser entrevistado será 
convocado por telefone ou e-mail 
informados no ato da inscrição

Etapa 2 - Entrevista 
04 a 07 de outubro 
de 2021 

A definir 

Resultado dos Aprovados
13 de outubro de 
2021

SITE IMIP
www.imip.org.br

Recurso
Até 14 de outubro 
de 2021

http://www.imip.org.br/
https://pt.surveymonkey.com/r/selecaoIMIPOPASIC
https://pt.surveymonkey.com/r/selecaoIMIPOPASIC
https://pt.surveymonkey.com/r/selecaoIMIPOPASPROF


Leia-se:

ANEXO IV

CALENDÁRIO

Evento Data/Período Local

Inscrição
20 a 24 de setembro
de 2021

e-mail 
  pronas.pcd@imip.org.br 

Etapa 1 - Avaliação 
curricular 

27 a 29 de setembro
de 2021

Convocação para Entrevista
30 de setembro de 
2021

O candidato a ser entrevistado será 
convocado por telefone ou e-mail 
informados no ato da inscrição

Etapa 2 - Entrevista 
04 a 07 de outubro 
de 2021 

A definir 

Resultado dos Aprovados
13 de outubro de 
2021

SITE IMIP
www.imip.org.br

Recurso
Até 14 de outubro 
de 2021

http://www.imip.org.br/
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