
 

BANCO DA AMAZÔNIA S.A. 

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO 

DE CADASTRO EM CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 

EDITAL Nº 02/2021 - BANCO DA AMAZÔNIA S.A., DE 09 DE MARÇO DE 2021 

 

O BANCO DA AMAZÔNIA S.A. informa que, em função das medidas de prevenção à Pandemia 

do COVID-19, do disposto no Decreto nº 836, de 01 março de 2021, no Decreto 25.853, de 02 

de março de 2021 e no Decreto nº 36.531, de 03 de março de 2021, torna pública a retificação 

do Concurso Público EDITAL Nº 01/2021- BANCO DA AMAZÔNIA S.A, publicado no DOU de 06 

de janeiro de 2021, Seção 3, páginas 59 a 63, que passa a ter as redações a seguir especificadas, 

permanecendo inalterados os demais itens e subitens do Edital.  

 

ANEXO III - CRONOGRAMA  

Onde se lê: 

EVENTOS BÁSICOS  DATAS 

Obtenção impressa do Cartão de Confirmação de Inscrição no endereço eletrônico (www.cesgranrio.org.com.br). 10/03/2021 

Atendimento aos(às) candidatos(as) com dúvidas sobre os locais de provas, vagas reservadas ou tratamento diferenciado para 

realização das provas. 

11 e 12/03/2021 

Aplicação das provas objetivas  14/03/2021 

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas. 15/03/2021 

Interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados. 15 e 16/03/2021 

Prazo para acerto cadastral (nome, identidade, data de nascimento e endereço), se necessário, no endereço eletrônico da 

FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 

16 a 18/03/2021 

Divulgação dos resultados preliminares e convocação dos(as) candidatos(as)que se autodeclaram pretos(as) ou pardos(as) e 

dos(as) candidatos(as)que se declararam com deficiência para perícia médica. 

13/04/2021 

Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) concorrentes às vagas reservadas para pessoas pretas 

ou pardas 

15 a 19/042021 

Resultado da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as)  concorrentes às vagas reservadas para 

pessoas pretas ou pardas 

27/04/2021 

Interposição de eventuais recursos quanto ao resultado da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por 

candidatos(as)  concorrentes às vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas 

27 e 28/04/2021 

Perícia médica dos(as) candidatos(as) aprovados(as)que se declararam com deficiência. 05 a 08/05/2021 

Divulgação do resultado preliminar da perícia médica dos(as) candidatos(as)que se declararam com deficiência. 13/05/2021 

Interposição de eventuais recursos quanto ao resultado da perícia médica. 13 e 14/05/2021 

Prazo para atualização de endereço, se necessário, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 20/05/2021 

Divulgação e homologação dos resultados finais. 27/05/2021 

 

 

 

http://www.ces-granrio.org.br/


 

 

Leia-se: 

EVENTOS BÁSICOS  DATAS 

Obtenção impressa do Cartão de Confirmação de Inscrição no endereço eletrônico (www.cesgranrio.org.com.br). 07/04/2021 

Atendimento aos(às) candidatos(as) com dúvidas sobre os locais de provas, vagas reservadas ou tratamento diferenciado para 

realização das provas. 

08  e 09/04/2021 

Aplicação das provas objetivas  11/04/2021 

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas. 12/04/2021 

Interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados. 12 e 13/04/2021 

Prazo para acerto cadastral (nome, identidade, data de nascimento e endereço), se necessário, no endereço eletrônico da 

FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 

12 a 14/04/2021 

Divulgação dos resultados preliminares e convocação dos(as) candidatos(as)que se autodeclaram pretos(as) ou pardos(as) e 

dos(as) candidatos(as)que se declararam com deficiência para perícia médica. 

11/05/2021 

Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) concorrentes às vagas reservadas para pessoas pretas 

ou pardas 

14 a 17/05/2021 

Resultado da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as)  concorrentes às vagas reservadas para 

pessoas pretas ou pardas 

20/05/2021 

Interposição de eventuais recursos quanto ao resultado da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por 

candidatos(as)  concorrentes às vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas 

20 e 21/05/2021 

Perícia médica dos(as) candidatos(as) aprovados(as)que se declararam com deficiência. 28 a 31/05/2021 

Divulgação do resultado preliminar da perícia médica dos(as) candidatos(as)que se declararam com deficiência. 07/06/2021 

Interposição de eventuais recursos quanto ao resultado da perícia médica. 07 e 08/06/2021 

Prazo para atualização de endereço, se necessário, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 16/06/2021 

Divulgação e homologação dos resultados finais. 23/06/2021 

 

 

 

Luiz Otávio Monteiro Maciel Júnior  

DIRETOR DE GESTÃO DE RECURSOS E DO PORTFÓLIO DE PRODUTOS  

E SERVIÇOS DO BANCO DA AMAZÔNIA S.A. 

http://www.ces-granrio.org.br/

