COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO
EDITAL Nº 02, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012
PSP Nº 01/2012
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA EM CARGOS DE NÍVEIS FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

A Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE, torna pública a retificação do Edital nº
01 do Processo Seletivo Público PSP Nº 01/2012 publicado no DOU de 01/02/2012, seção 3,
páginas 153 a 158, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados
os demais itens e subitens do referido edital.
Onde se lê:
7.1 - CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL: 7.1.1 - ETAPA ÚNICA - Constituída de provas objetivas
de Conhecimentos Básicos, com 25 questões, e de Conhecimentos Específicos, com 25
questões, num total de 50 questões de múltipla escolha. A prova objetiva de Conhecimentos
Básicos, de caráter eliminatório e apenas para eventuais desempates, será composta de Língua
Portuguesa I (10 questões, no valor de 1,5 pontos cada, subtotalizando 15,0 pontos); de
Matemática I (10 questões, no valor de 1,5 pontos cada, subtotalizando 15,0 pontos); e de
Raciocínio Lógico I (5 questões, no valor de 2,0 pontos cada, subtotalizando 10,0 pontos). A
prova objetiva de Conhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e classificatório, terá
25 questões, no valor de 2,4 pontos cada, subtotalizando 60,0 pontos. TOTAL: 100,0 pontos.
Cada questão das provas objetivas apresentará 5 alternativas (A; B; C; D e E) e uma única
resposta correta. 7.1.2 - Após a etapa única, os(as) candidatos(as) será(ão) classificados(as)
considerando apenas o total de pontos obtidos na prova objetiva de Conhecimentos
Específicos. 7.1.3 - Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que obtiver aproveitamento inferior a
40% (quarenta por cento) do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos
Específicos ou obtiver grau ZERO em qualquer das matérias da prova de Conhecimentos
Básicos. 7.1.4 - Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o(a) candidato(a) que: a)
tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste Processo
Seletivo Público, conforme artigo 27º, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; b) obtiver o
maior número de pontos, sucessivamente, nas provas de Conhecimentos Específicos, de
Língua Portuguesa I e de Matemática I; c) for mais idoso(a).
Leia-se:
7.1 - CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL: 7.1.1 - ETAPA ÚNICA - Constituída de provas objetivas
de Conhecimentos Básicos, com 35 questões de múltipla escolha, de caracteres eliminatório e
classificatório. A prova objetiva de Conhecimentos Básicos será composta de Língua
Portuguesa I (15 questões, no valor de 3,0 pontos cada, subtotalizando 45 pontos); de
Matemática I (15 questões, no valor de 3,0 pontos cada, subtotalizando 45 pontos); e de
Raciocínio Lógico I (5 questões, no valor de 2,0 pontos cada, subtotalizando 10 pontos). TOTAL:
100,0 pontos. Cada questão das provas objetivas apresentará 5 alternativas (A; B; C; D e E) e
uma única resposta correta. 7.1.2 - Após a etapa única, os(as) candidatos(as) será(ão)
classificados(as) considerando apenas o total de pontos obtidos sendo eliminado(a) o(a)
candidato(a) que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinqüenta por cento) do total da

pontuação do conjunto das provas objetivas ou obtiver nota zero em qualquer das provas.
7.1.3 - Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o(a) candidato(a) que: a) tiver
idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo
Público, conforme artigo 27º, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; b) obtiver o maior
número de pontos, sucessivamente, nas provas de Língua Portuguesa I e de Matemática I; c)
for mais idoso(a). 7.1.4 - Os(As) candidatos(as) serão ordenados de acordo com os valores
decrescentes da nota final do Processo Seletivo Público.
No Anexo I - Conteúdos Programáticos
Conhecimentos Específicos - Cargo de Nível Fundamental
Fica excluído o seguinte texto:
OPERADOR(A) TÊXTIL I: I - Processos Têxteis. Fibras têxteis: Definição, Classificação,
Nomenclatura, Identificação. Fiação: Definição de torção, duplicação e número de duplicações
dos equipamentos, Fluxogramas de obtenção do fio e do filamento, finalidade e ações básicas
dos equipamentos, embalagens de entrada e saída, formato do material. Tecelagem:
operações e equipamentos de preparação à tecelagem, definição, características e obtenção
do tecido plano e do tecido de malha. Processo de texturização. Propriedades dos fios
texturizados. II Ciências: definição de volume e densidade, unidade de medidas (SI), força
centrifuga, força da gravidade, força de atrito, velocidade, pressão, mudança de estado físico,
combustão.

Maurício Santiago Pimentel
Diretor Corporativo

