ERRATA DO EDITAL SP 001/2017
Seleção Pública para provimento de vagas nos quadros dos Institutos Tecnológico do Estado de
Goiás Governador Onofre Quinan, Aguinaldo de Campos Netto e em Artes Labibe Faiad e
COTECS a eles vinculados. Processo 001201710082017.
O Diretor Administrativo Financeiro, do Instituto Reger de Educação, Cultura e Tecnologia,
qualificada como Organização Social pelo Decreto n. 8600, de 15 de março de 2016, no uso das
atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, Errata do Edital de Processo
Seletivo para Professores, conforme segue:

ONDE SE LÊ:
26. 1ª Etapa – Através do site www.institutoreger.org.br acesse o link Trabalhe Conosco. Neste
espaço os candidatos deverão verificar o cargo ao qual tem interesse, ler o Edital que está anexo
e fazer login. Digitar o seu e-mail e uma senha para acessar seu currículo ou clicar em cadastre
seu currículo para iniciar seu cadastro. Após finalizar o cadastro, clicar em vagas, localizar e
escolher a vaga, clicar em mais informações. Ler e marcar o termo de aceite, e em seguida, clicar
no botão candidatar.

LEIA-SE:
26. 1ª Etapa – Através do site www.institutoreger.org.br acesse o link TRABALHE CONOSCO.
Neste espaço o candidato deverá ler o edital ao qual tem interesse (em anexo). Caso queira se
candidatar em algum edital, clicar em FAÇA LOGIN PARA SE CANDIDATAR. Digitar o seu
e-mail e uma senha para ACESSAR CURRÍCULO, caso já tenha o seu currículo em nosso banco
de dados; ou clicar em CADASTRE SEU CURRÍCULO. Após finalizar o cadastro, clicar em
vagas, localizar e escolher o edital. Clicar em VER MAIS DETALHES, escolha a vaga, clique
em MAIS INFORMAÇÕES. Ler e marcar o termo de aceite, e em seguida, clicar no botão
CANDIDATAR.
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