
 
 
 

MANAUS ENERGIA S/A 
 

 
RETIFICAÇÃO Nº I DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2006  

DA MANAUS ENERGIA S/A 
 
 

O Diretor Administrativo da Manaus Energia S/A, no uso de suas atribuições, 
retifica o Edital 001/2006 supra citado. 

 

Art 1º - Fica alterado o item 7.3: 
 
Onde se lê: 

“....... 
 

Nível Superior - Médico do 
Trabalho, Administrador, 
Advogado, Economista, 
Técnico de Comunicação 
Social e Contador 

05 0,24 05 0,24 05 0,24 05 0,24 05 0,24 - - 25 0,16 50 

...........” 
 
Leia-se: 

 
“....... 
Nível Superior - Médico do 
Trabalho, Administrador, 
Economista, Técnico de 
Comunicação Social e 
Contador 

05 0,24 05 0,24 05 0,24 05 0,24 05 0,24 - - 25 0,16 50 

...........” 
 
Art 2º - Fica alterado o Anexo I – Conteúdo Programático do Edital nº 001/2006: 
 
Onde se lê: 

“....... 
CONHECIMENTOS GERAIS (para os seguintes cargos: Superior – Médico do Trabalho, Administrador, Advogado, Economista, Técnico de 

Comunicação Social e Contador; Técnico – Técnico de Edificações, Operador de Usina e Eletricista de Rede; Médio – Assistente Administrativo 
Esta prova será baseada em conhecimentos gerais sobre os aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos e científicos, entre outros, da realidade brasileira 
e do mundo contemporâneo, buscando avaliar o nível de informação e contextualização do candidato com o seu tempo. Os conteúdos serão aqueles 
encontrados em revistas, jornais, imprensa escrita e televisiva, assim como em diversos meios de difusão de conhecimentos. 

...........” 
 
Leia-se: 

“....... 
CONHECIMENTOS GERAIS (para os seguintes cargos: Superior – Médico do Trabalho, Administrador, Economista, Técnico de Comunicação 

Social e Contador; Técnico – Técnico de Edificações, Operador de Usina e Eletricista de Rede; Médio – Assistente Administrativo 
Esta prova será baseada em conhecimentos gerais sobre os aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos e científicos, entre outros, da realidade brasileira 
e do mundo contemporâneo, buscando avaliar o nível de informação e contextualização do candidato com o seu tempo. Os conteúdos serão aqueles 
encontrados em revistas, jornais, imprensa escrita e televisiva, assim como em diversos meios de difusão de conhecimentos. 

...........” 
 
Art 3º - Fica alterado o item 7.4.1 do Edital nº 001/2006: 
 
Onde se lê: 

“....... 
7.4.1. Realização da Prova Escrita: 
DIA: 07/05/2006 (Domingo)  
 HORÁRIO: MANHÃ: 08:30 hs às 12:30 hs, vide cargo(s) para realização da prova neste turno, subitem 3.1 deste Edital. 
                     TARDE: 14:30 hs às 18:30 hs, vide cargo(s) para realização da prova neste turno, subitem 3.1 deste Edital. 
         LOCAL: será divulgado com antecedência de pelo menos 05 (cinco) dias no site www.consulplan.net e www.manausenergia.com.br.  

...........” 
 
Leia-se: 

“....... 
7.4.1. Realização da Prova Escrita: 
DIA: 21/05/2006 (Domingo)  
 HORÁRIO: MANHÃ: 08:30 hs às 12:30 hs, vide cargo(s) para realização da prova neste turno, subitem 3.1 deste Edital. 
                     TARDE: 14:30 hs às 18:30 hs, vide cargo(s) para realização da prova neste turno, subitem 3.1 deste Edital. 
         LOCAL: será divulgado com antecedência de pelo menos 05 (cinco) dias no site www.consulplan.net e www.manausenergia.com.br.  

...........” 
 
Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário. Esta retificação I entra em vigor na data de sua publicação.  
    
    Manaus, 10 de Abril de 2006. 
 

Dr. Anselmo Santana Brasil 
Diretor Administrativo da Manaus Energia S/A 

 


