
SECRETARIA DE PORTOS 
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ) 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL 
MÉDIO 

EDITAL Nº 4 – ANTAQ, DE 13 DE AGOSTO DE 2014 
 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS torna pública a 
prorrogação do período de inscrições e de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, 
referentes ao concurso público para provimento de vagas em cargos de nível superior e de nível médio, 
até as 23 horas e 59 minutos do dia 18 de agosto de 2014, por meio do endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/antaq_14, observado o horário oficial de Brasília/DF. Os laudos a 
que se referem os subitens 5.2.1.1 e 5.3.2 do Edital nº 1– ANTAQ, de 17 de julho de 2014 deverão ser 
entregues até o dia 19 de agosto de 2014. 

O pagamento da taxa de inscrição, para os candidatos que não tiverem a solicitação de isenção 
do pagamento da taxa de inscrição deferida, deverá ser efetuado até o dia 2 de setembro de 2014. 
 Torna publico, ainda, em razão da alteração acima, a retificação das datas constantes dos 
subitens 5.4, 6.1.9 e 7.4.8.9 do referido edital, conforme a seguir especificado. 
[...] 
5.4 A relação provisória dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de 
pessoa com deficiência será divulgada no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/antaq_14, na data provável de 10 de setembro de 2014. 
[...] 
6.1.9 A relação provisória dos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, na forma da Lei nº 
12.990/2014, será divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/antaq_14, na 
data provável de 10 de setembro de 2014. 
[...] 
7.4.8.9 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada 
na data provável de 21 de agosto de 2014, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/antaq_14.  
 
 

 MÁRIO POVIA 
DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 

 
 
 
 


