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GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

EDITAL Nº 3, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE 

VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO 
EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO 

 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS torna pública a retificação do Edital nº1 do Processo 

Seletivo Público PSP RH 2014.2, publicado no DOU de 12 de setembro de 2014, seção 3, páginas 125 a 

137 que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e 

subitens do referido edital: 

 

Onde se lê: 

“3.1.4.1 - O(A) candidato(a) que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência 

deverá postar correspondência, via SEDEX, ao Departamento de Concursos da FUNDAÇÃO 

CESGRANRIO (Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20261-903), 

impreterivelmente, até o dia 20/10/2014 (mencionando Processo Seletivo Público PETROBRAS PSP RH 

2014.2), confirmando sua pretensão e anexando documentos conforme subitens 3.1.2 e 3.1.3.” 

“5.4.3.1 - O(A) candidato(a) que desejar solicitar tratamento diferenciado para realização de provas e 

exames deverá postar correspondência, via SEDEX, ao Departamento de Concursos da FUNDAÇÃO 

CESGRANRIO (Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20261-903), 

impreterivelmente, até o dia 20/10/2014 (mencionando Processo Seletivo Público PETROBRAS PSP RH 

2014.2), confirmando sua pretensão e anexando documentos conforme subitem 5.4.3. 

“15.12 - O(A) candidato(a) deverá manter atualizado seu endereço na FUNDAÇÃO CESGRANRIO até 5 

(cinco) dias antes da divulgação dos resultados finais das provas objetivas, através de link disponibilizado 

no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). Após esse período, o(a) 

candidato(a) deverá comunicar à PETROBRAS qualquer alteração de endereço, enviando, 

exclusivamente por correspondência, via SEDEX, indicando, por fora do envelope: “Processo Seletivo 

Público - PETROBRAS - PSP RH 2014.2 (atualização de endereço)”, [ ... ]”  

 

Leia-se: 

“3.1.4.1 - O(A) candidato(a) que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência 

deverá postar correspondência, via SEDEX ou por meio de Carta Registrada, com Aviso de Recebimento 

(AR), ao Departamento de Concursos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio 

Comprido - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20261-903), impreterivelmente, até o dia 24/10/2014 (mencionando 

Processo Seletivo Público PETROBRAS PSP RH 2014.2), confirmando sua pretensão e anexando 

documentos conforme subitens 3.1.2 e 3.1.3.” 

“5.4.3.1 - O(A) candidato(a) que desejar solicitar tratamento diferenciado para realização de provas e 

exames deverá postar correspondência, via SEDEX ou por meio de Carta Registrada, com Aviso de 

Recebimento (AR), ao Departamento de Concursos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (Rua Santa 

Alexandrina, 1011 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20261-903), impreterivelmente, até o dia 

24/10/2014 (mencionando Processo Seletivo Público PETROBRAS PSP RH 2014.2), confirmando sua 

pretensão e anexando documentos conforme subitem 5.4.3.” 

“15.12 - O(A) candidato(a) deverá manter atualizado seu endereço na FUNDAÇÃO CESGRANRIO até 5 

(cinco) dias antes da divulgação dos resultados finais das provas objetivas, através de link disponibilizado 

no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). Após esse período, o(a) 

candidato(a) deverá comunicar à PETROBRAS qualquer alteração de endereço, enviando, 

exclusivamente por correspondência, via SEDEX ou por meio de Carta Registrada, com Aviso de 

Recebimento (AR), indicando, por fora do envelope: “Processo Seletivo Público - PETROBRAS - PSP RH 

2014.2 (atualização de endereço)”, [ ... ]”  
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