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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 03/2021 
Altera o Edital de Abertura 01/2020 e dá outras 

providências 

                    

                 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA/RJ E O 
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL, no uso de suas respectivas 
atribuições legais, CONSIDERANDO o que prevê o subitem 12.1.1 
do Edital de Abertura, isto é, “Dependendo da necessidade, o 
cronograma PODERÁ sofrer alterações, sendo de responsabilidade 
do candidato o acompanhamento de todas as publicações 
referentes ao Processo Seletivo”, CONSIDERANDO as medidas de 
segurança sanitária no combate à pandemia Covid-19.  

                RESOLVEM: 

                PUBLICAR A RETIFICAÇÃO QUANTO AO ENVIO DOS 
RECURSOS. 

1)  
ONDE SE LÊ: 

“10.2. Para interpor recurso, o candidato deverá acessar o 
endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br), preencher o 
formulário próprio disponibilizado para recurso, imprimir e enviar 
para o IAN, conforme o disposto no subitem 10.2.1 deste Edital. 

10.2.1. O recurso deverá ser encaminhado diretamente ao IAN 
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL – IAN, via SEDEX ou 
correspondência com Aviso de Recebimento (AR), localizado na 
Rua Visconde de Inhaúma, 134, salas 1614 a 1617, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP 20091-901, indicando na parte externa do 
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envelope: “RECURSO – XXXXXXXX (especificar o tipo de recurso, 
conforme subitem 10.1)”. 

10.2.3.1. A comprovação do encaminhamento tempestivo do 
recurso postado nos Correios será feita mediante data de envio 
atestada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, 
sendo rejeitado recurso enviado fora do prazo.” 

 

LEIA-SE: 
“10.2.  Para INTERPOR RECURSO, o candidato deverá acessar o 
endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br), no prazo do 
respectivo recurso, conforme Cronograma do Anexo II, e seguir as 
seguintes instruções: na área do candidato, deverá localizar a 
sua inscrição e clicar na opção "Gerenciar Inscrição"; clicar no item 
"Recursos"; clicar no item "Novo Recurso"; selecionar o recurso na 
lista que será exibida, e preencher os campos solicitados; finalizar 
clicando em "Salvar".” 

Os itens 10.2.1. e 10.2.3.1. ficam suprimidos do edital. 

                         Os demais itens do Edital de Abertura Nº 001/2020 
permanecem INALTERADOS. 
 
 

Valença/RJ, 17 de maio de 2021. 

 
Luiz Fernando Furtado da Graça  

 Prefeito de Valença/RJ 
Ronilton S. Loiola  

Presidente do IAN  


