
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. 
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

EDITAL Nº 2, PSP-RH-2/2010, DE 10 DE JANEIRO DE 2011 
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 as seguintes retificações no Edital n.º 1 - Petrobras/PSP-RH-2/2010, publicado no Diário Oficial da União de 17 de 
dezembro de 2010, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital: 
 
Onde se lê: 
12.8.1 - O(a) candidato(a) eliminado(a) será informado(a) dessa situação por meio de documento específico, do qual constará em que fase o(a) candidato(a) foi considerado 
inapto(a), devendo ser considerada a data do recebimento da comunicação como base para contagem do prazo para apresentação do recurso mencionado no subitem 12.7. 
 
Leia-se: 
 
12.8.1 - O(a) candidato(a) eliminado(a) será informado(a) dessa situação por meio de documento específico, do qual constará em que fase o(a) candidato(a) foi considerado 
inapto(a), devendo ser considerada a data do recebimento da comunicação como base para contagem do prazo para apresentação do recurso mencionado no subitem 12.8. 
 
Anexo I 
Para o polo de trabalho Estado do Rio de Janeiro, considerar as localidades conforme descrito a seguir: 

POLO LOCALIDADES CIDADE DE PROVA 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ, Duque de Caxias/RJ,  Angra dos Reis/RJ ou Itaboraí/RJ Rio de Janeiro/RJ 

 
 
Inclusão do seguinte cargo, vaga e pólo: 

CARGO VAGAS POLO LOCALIDADES CIDADE DE PROVA 

TÉCNICO(A) DE EXPLORAÇÃO DE 
PETRÓLEO JÚNIOR - GEODÉSIA 1 ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE 
Alto do Rodrigues/RN, Mossoró/RN, 
Guamaré/RN, Natal/RN ou Açu/RN Natal/RN 

 
Anexo III 
No conteúdo programático da prova de Conhecimentos Básicos de Nível Superior -  Língua Portuguesa, item 1,  
 
Onde se lê:  
1. Ortografia (nova ortografia, acentuação, emprego do hífen). 
 
Leia-se: 
1. Ortografia (acentuação, emprego do hífen).  
 
Anexo IV 
Substituir o local de inscrição credenciado na cidade de São Mateus do Sul/PR pelo abaixo especificado: 

UF CIDADE LOCAL CONTRATADO ENDEREÇO 

PR SÃO MATEUS DO SUL XANDE VÍDEO LOCADORA AVENIDA OZY MENDONÇA, Nº 825 - CENTRO 

 
Anexo V 
Substituir o cronograma pelo a seguir especificado: 

EVENTOS BÁSICOS DATAS 

Inscrições 10 a 27/01/2011 
Solicitação de inscrição com isenção da taxa de Inscrição 10 a 13/01/2011 
Resultado dos pedidos de isenção 20/01/2011 
Prazo para contestação dos candidatos que tiveram a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida 20 e 21/01/2011 
Divulgação da relação de candidatos que tiveram a solicitação de isenção da taxa de inscrição deferida, após contestação 25/01/2011 
Entrega dos Cartões de Confirmação de Inscrição (via ECT) exclusivamente para os(as) inscritos(as) nos postos credenciados e 
obtenção impressa do Cartão de Confirmação de Inscrição no endereço eletrônico (www.cesgranrio.org.br) 23/02/2011 

Atendimento aos(ás) candidatos(as) com dúvidas sobre os locais de provas ou vagas reservadas ou condição especial para realização 
de provas 24 e 25/02/2011 

Aplicação das provas objetivas para todos os cargos e da prova discursiva para o cargo de Auditor(a) Júnior 27/02/2011 
Divulgação dos gabaritos das provas objetivas  28/02/2011 
Interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados 01 e 02/03/2011 
Divulgação e homologação dos resultados finais das provas objetivas para todos os cargos, com exceção dos cargos de Auditor(a) 
Júnior e de Inspetor(a) de Segurança Interna Júnior. Divulgação das notas da prova discursiva para o cargo de Auditor(a) Júnior e 
convocação para o Exame de Capacitação Física para o cargo de Inspetor(a) de Segurança Interna Júnior. 

05/04/2011 

Vista da prova discursiva no site da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br) e pedidos de revisão da prova discursiva para 
o cargo  de Auditor(a) Júnior  06 e 07/04/2011 

Exame de capacitação física apenas para o cargo de Inspetor(a) de Segurança Interna Júnior  16 e 17/04/2011 
Divulgação dos resultados do exame de capacitação física apenas para o cargo de Inspetor(a) de Segurança Interna Júnior 26/04/2011 
Interposição de eventuais pedidos de revisão do exame de capacitação física  para o cargo de Inspetor(a) de Segurança Interna Júnior  27 e 28/04/2011 
Divulgação e homologação dos Resultados Finais para os cargos de Auditor(a) Júnior e de Inspetor de Segurança Interna Júnior. 05/05/2011 

*O cumprimento da data e das cidades de provas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados à realização das provas. 
 Os(As) candidatos(as) serão informados(as) da data efetiva, dos horários e dos locais das provas através dos Cartões de Confirmação de Inscrição (exclusivamente para os(as) 
inscritos(as) nos locais de inscrição credenciados), sendo que tais informações estarão disponíveis, também, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO 
(www.cesgranrio.org.br). 
 
DIEGO HERNANDES 
Gerente Executivo de Recursos Humanos 


