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BANCO DO BRASIL S.A. 
 

SELEÇÃO EXTERNA 2011/002 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA PROVAS 

 

O BANCO DO BRASIL S.A. tendo em vista a publicação de Aviso de Convocação para 

Provas no Diário Oficial da União, edição do dia 10 de março de 2011, torna pública a 

retificação do Edital de Convocação para Provas publicado no site 

www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas na mesma data, conforme segue: 

 

CAPÍTULO II – LOCAIS DE PROVAS, item 1, passa a ter a redação indicada abaixo e não 

como constou no Edital de Convocação para Provas. 

II – LOCAIS DE PROVAS 

1. As provas realizar-se-ão nas Cidades constantes do ANEXO I do Edital Nº 1 – 2011/002 
de Abertura de Inscrições de acordo com a opção indicada pelo candidato no Formulário 
de Inscrição. 

1.1 Em virtude do número de inscritos e da ausência de locais de prova adequados 
nas Cidades de PINHEIRO-MA e CAPELA-SE os candidatos foram alocados nas 
cidades indicadas abaixo conforme previsto no Capítulo 7, subitem 7.1.3 do Edital 
Nº 1 – 2011/002 de Abertura de Inscrições. 

1.1.1 Candidatos que no momento da inscrição indicaram PINHEIRO-MA como 
cidade de realização de provas e residem na Cidade de SÃO LUÍS-MA, 
realizarão prova na Cidade de SÃO LUÍS-MA. 

1.1.2 Candidatos que no momento da inscrição indicaram CAPELA-SE como 
cidade de realização de provas e residem nas Cidades de Aquidabã-SE, 
Pacatuba-SE, Penedo-SE, Propriá-SE e Santana do São Francisco-SE, 
realizarão prova na Cidade de PROPRIÁ-SE. 

1.1.3 A opção de Macrorregião/Microrregião de Classificação, os Municípios 
abrangidos e as Cidades de Realização das Provas dos demais candidatos 
inscritos nos estados do Maranhão e de Sergipe, permanecem inalteradas. 

2. O horário de aplicação das provas seguirá o horário de Brasília em todas as cidades, 
sendo de exclusiva responsabilidade do candidato observar as diferenças de horário 
decorrentes de fuso horário. 

 

3. Os demais itens do Edital de Convocação para Provas permanecem inalterados. 
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