
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS COPERGÁS 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

EDITAL Nº 02, DE 29 DE MARÇO DE 2016 
 RETIFICAÇÃO 

 
  

A COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS - COPERGÁS tendo em vista o Edital de Abertura de Inscrições 
disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas e publicado Comunicado no Diário Oficial do Estado de 
Pernambuco, em 22/03/2016, RESOLVE retificar os itens que seguem:  
 

I. EDITAL N° 01/2016 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 

ONDE CONSTOU: 

 

2. DOS CARGOS 

 

2.1 Os cargos, as especialidades, os códigos de opção, a escolaridade/pré-requisitos, o número de 

vagas e a remuneração inicial são os estabelecidos a seguir. 
 

Ensino Superior Completo – Valor da Inscrição: R$ 90,00 (noventa reais) 

Cargos Especialidades 
Códigos de 

Opção 
Escolaridade/Pré-Requisitos 

(a serem comprovados no ato da admissão) 

Nº total 
de Vagas 

(1) 

Nº de Vagas 
Reservadas a 

Candidatos com 
Deficiência 

(2)
 

Remuneração
(3)

  
 

Engenheiro 

Civil A01 

Diploma de curso superior, em nível de graduação em 
Engenharia Civil, com carga horária mínima de 3.600 
(três mil e seiscentas) horas, devidamente registrado no 
Ministério da Educação e registro no Conselho Regional 
da categoria. 

01 - R$ 7.409,64 

Mecânico B02 

Diploma de curso superior em Engenharia 
Mecânica/Mecatrônica, com carga horária mínima de 
3.600 (três mil e seiscentas) horas, devidamente 
registrado no Ministério da Educação e registro no 
Conselho Regional da categoria. 

01 - R$ 7.409,64 

Analista 

Administrador C03 

Diploma de curso superior em Administração, com 
carga horária mínima de 3.000 (três mil) horas,  
devidamente registrado no Ministério da Educação e 
registro no Conselho Regional da categoria. 

02 01 R$ 4.335,31 

Contador D04 

Diploma de curso superior em Contabilidade/Ciências 
Contábeis, com carga horária mínima de 3.000 (três mil) 
horas,  devidamente registrado no Ministério da Educação 
e registro no Conselho Regional da categoria. 

02 01 R$ 4.335,31 

Economista E05 

Diploma de curso superior em Economia/Ciências 
Econômicas, com carga horária mínima de 3.000 (três 
mil) horas, devidamente registrado no Ministério da 
Educação e registro no Conselho Regional da categoria. 

01 - R$ 4.335,31 

Tecnologia da 
Informação 

F06 

Diploma, devidamente registrado, de curso superior em 
Informática/Computação, com carga horária mínima de 
com carga horária mínima de 3.000 (três mil) horas, 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

01 - R$ 4.335,31 

Notas: 
(1)

 Número total de vagas (incluindo a reserva para candidatos com deficiência). 
(2)

 Reserva de vagas para candidatos com deficiência, nos termos dos dispositivos legais mencionados no Capítulo 5 deste Edital. 
(3)

 Além da remuneração inicial, os colaboradores receberão benefícios, conforme Acordo Coletivo de Trabalho vigente, que atualmente são: plano 

de saúde para o empregado e dependentes (conjugue e filhos até 21 anos); plano odontológico para o empregado e dependentes (conjugue e 
filhos até 21 anos); previdência privada (opcional); vale alimentação (R$ 811,80); seguro de vida; auxílio creche; auxílio atividade-física e 
participação nos lucros. O salário e os benefícios apresentados têm como base de referência o mês de março de 2016, podendo sofrer 
alterações de conteúdo ou de valores. 



LEIA-SE: 

 

2. DOS CARGOS 

 

2.1 Os cargos, as especialidades, os códigos de opção, a escolaridade/pré-requisitos, o número de 

vagas e a remuneração inicial são os estabelecidos a seguir. 

 
Ensino Superior Completo – Valor da Inscrição: R$ 90,00 (noventa reais) 

Cargos Especialidades 
Códigos de 

Opção 
Escolaridade/Pré-Requisitos 

(a serem comprovados no ato da admissão) 

Nº total 
de 

Vagas 
(1) 

Nº de Vagas 
Reservadas a 

Candidatos com 
Deficiência 

(2)
 

Remuneração
(3)

  
 

Engenheiro 

Civil A01 

Diploma de curso superior, em nível de graduação 
em Engenharia Civil (devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação) e registro no Conselho 
Regional da categoria. 

01 - R$ 7.409,64 

Mecânico B02 

Diploma de curso superior, em nível de graduação 
em Engenharia Mecânica/Mecatrônica (devidamente 
reconhecido pelo Ministério da Educação) e registro 
no Conselho Regional da categoria. 

01 - R$ 7.409,64 

Analista 

Administrador C03 

Diploma de curso superior, em nível de graduação 
em Administração (devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação) e registro no Conselho 
Regional da categoria. 

02 01 R$ 4.335,31 

Contador D04 

Diploma de curso superior, em nível de graduação em 
Contabilidade/Ciências Contábeis (devidamente 
reconhecido pelo Ministério da Educação) e registro 
no Conselho Regional da categoria. 

02 01 R$ 4.335,31 

Economista E05 

Diploma de curso superior, em nível de graduação 
em Economia/Ciências Econômicas (devidamente 
reconhecido pelo Ministério da Educação) e registro 
no Conselho Regional da categoria. 

01 - R$ 4.335,31 

Tecnologia da 
Informação 

F06 

Diploma de curso superior, em nível de graduação 
em Informática/Computação (devidamente 
reconhecido pelo Ministério da Educação) e registro 
no Conselho Regional da categoria. 

01 - R$ 4.335,31 

Notas: 
(1)

 Número total de vagas (incluindo a reserva para candidatos com deficiência). 
(2)

 Reserva de vagas para candidatos com deficiência, nos termos dos dispositivos legais mencionados no Capítulo 5 deste Edital. 
(3)

 Além da remuneração inicial, os colaboradores receberão benefícios, conforme Acordo Coletivo de Trabalho vigente, que atualmente são: plano 
de saúde para o empregado e dependentes (conjugue e filhos até 21 anos); plano odontológico para o empregado e dependentes (conjugue e 
filhos até 21 anos); previdência privada (opcional); vale alimentação (R$ 811,80); seguro de vida; auxílio creche; auxílio atividade-física e 
participação nos lucros. O salário e os benefícios apresentados têm como base de referência o mês de março de 2016, podendo sofrer 
alterações de conteúdo ou de valores. 

 

 

II. ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Para o cargo de ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ONDE CONSTOU "Governança de Tecnologia da Informação: ITIL V3, Cobit 5, ISO 27.000 e 

PMBOK.", LEIA-SE: "Governança de Tecnologia da Informação: ITIL V3, Cobit 5, ISO 27.002 e 

PMBOK. " 

 

Ficam mantidas as demais disposições contidas no Edital nº 01/2016 de Abertura de Inscrições. 

 

 

 

Décio José Padilha da Cruz 

DIRETOR - PRESIDENTE DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS 


