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C O N C U R S O   P Ú B L I C O   
 

A V I S O 
 
O Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) da EMPRESA BRASILEIRA DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA – Embrapa, no uso de suas atribuições legais, no que se refere ao 
Concurso Público, Edital n° 1/2009 – publicado no D.O.U. de 22/12/2009, Edição 244 – Seção 3 – 
páginas 5 a 46, e respectivas Retificações, comunica o quanto a seguir exposto: 
 
DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
 
Considerando a necessidade de alteração no período destinado às inscrições para candidatos 
interessados em participar do Concurso Público deflagrado pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa, regido pelo Edital n° 1/2009 e respectivas Retificações, por meio do 
presente Comunicado, torna-se pública a prorrogação do prazo de inscrições, no respectivo 
certame, para todos os cargos por ele abrangidos. 
 
Em virtude do acima exposto, passa a vigorar o período de inscrições compreendido entre o dia 1º 
de fevereiro de 2010 e o dia 22 de fevereiro de 2010, podendo estas serem realizadas nos moldes 
já estabelecidos nos Capítulos II – Das Condições para Inscrição e III – Dos Critérios para 
Inscrição, do Edital nº 1/2009, cujo encerramento dar-se-á, impreterivelmente, às 23h59min do dia 
22 de fevereiro, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
 
O candidato que desejar efetivar sua inscrição deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição 
através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, ou de ficha de inscrição disponível 
nas agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – CORREIOS autorizadas, com 
vencimento para o dia 23 de fevereiro de 2010. 
 
Os documentos relativos aos Títulos deverão ser postados até o dia 22 de fevereiro, via Sedex  ou 
Aviso de Recebimento (AR), ao Instituto Cetro, aos cuidados do  Departamento  de  Planejamento 
de  Concursos/REF. EMBRAPA  – TÍTULOS,  localizado  à  Av. Paulista,  2001,  13º andar –  CEP 
01311-300 – Cerqueira César – São Paulo – Capital. 

Dessa forma, os interessados em participar do aludido Concurso Público deverão acompanhar, 
obrigatoriamente, todas as publicações atinentes ao certame, sejam elas veiculadas por meio do 
endereço eletrônico do Instituto Nacional de Educação Cetro (www.institutocetro.org.br) ou por 
intermédio do Diário Oficial da União. 
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