
 
 

RETIFICAÇÃO 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE 09 DE MARÇO DE 2021 

CONCURSO PÚBLICO 01/2021 
 
A Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, em referência ao Edital do Concurso Público 01/2021 para provimento de 
vagas e cadastro reserva, publicado no DOU do dia 09 de março de 2021, na Seção 3, página , torna pública errata, conforme a 
seguir: 
No item 2.3., onde se lê "(...)- Cirurgião-Dentista, Fisioterapeuta e Médico do Trabalho: jornada de trabalho de 4h e 20h semanais.", 
leia-se "(...) - Cirurgião-Dentista, Fisioterapeuta , Médico do Trabalho e Técnico de Gamagrafia: jornada de trabalho de 4h e 20h 
semanais. ". 
 
No item 2.7., onde se lê "(..) cestão-alimentação”, leia-se “(…) cesta-alimentação”. 
 
No item 8.3.3. onde se lê “(..)dentro de 30 (trinta) vezes o número de vagas”, leia-se “(..)dentro de 10 (dez) vezes o número de 
vagas”. 
 
No item 8.3.3.1. onde se lê “(..)dentro de 30 (trinta) vezes o número de vagas”, leia-se “(...)dentro de 10 (dez) vezes o número de 
vagas”. 
 
No item 8.4.1., onde se lê: “A Avaliação de Títulos (AT) será classificatório, sendo selecionado para esta etapa até 30 (trinta) vezes o 
número de vagas, sendo convocados todos os empatados na última nota da linha de corte.”, leia-se: “A Avaliação de Títulos (AT) será 
classificatória, sendo selecionado para esta etapa: 
- Os Empregos com prova prática: até 10(dez) vezes o número de vagas, sendo convocados todos os empatados na última nota da 
linha de corte. 
- Os Empregos sem prova prática: até 30 (trinta) vezes o número de vagas, sendo convocados todos os empatados na última nota da 
linha de corte.” 
 
No item 9.1.1., onde se lê “As Provas Objetivas serão realizadas no dia 09 de maio de 2021. As provas objetivas terão duração de 3 
(três) horas, para os empregos que terão  Provas Objetivas, de acordo com o Anexo III, e de 4 (quatro) horas, para os empregos 
que terão Provas Objetivas e Discursivas, de acordo com o Anexo III, devendo o candidato chegar com 1 (uma) hora de antecedência 
do horário de início da Prova. Todas as provas para o mesmo emprego serão aplicadas no mesmo horário, considerando como fuso 
horário padrão o horário oficial de Brasília para todas as cidades de provas.”, leia-se “9.1.1. As Provas Objetivas serão realizadas no 
dia 09 de maio de 2021. As provas objetivas terão duração de 3 (três) horas, para os empregos que terão Provas Objetivas, de 
acordo com o Anexo III, e de 4 (quatro) horas, para os empregos que terão Provas Objetivas e Discursivas, de acordo com o Anexo III, 
devendo o candidato chegar com 1 (uma) hora de antecedência do horário de início da Prova. Todas as provas para o mesmo 
emprego serão aplicadas no mesmo horário, considerando como fuso horário padrão o horário oficial de Brasília. 
 
Inclusão do item 9.1.1.1. As provas para os Empregos de Níveis Superior e Fundamental, serão aplicadas no turno da manhã e as 
provas de Níveis Médio e Médio Técnico serão aplicadas no turno da tarde. 
 
No item 9.1.2. onde se lê “O local e horário/turno (manhã ou tarde) da prova objetiva e prova objetiva e discursiva, conforme o 
emprego escolhido, será informado no endereço eletrônico www.selecon.org.br (Painel do Candidato), através do Cartão de 
Confirmação para a Etapa (CCE), cabendo ao candidato acompanhar a divulgação do mesmo.”, leia-se “O local e horário da prova 
objetiva e prova objetiva e discursiva, conforme o emprego escolhido, será informado no endereço eletrônico www.selecon.org.br 
(Painel do Candidato), através do Cartão de Confirmação para a Etapa (CCE), cabendo ao candidato acompanhar a divulgação do 
mesmo.” 
 
No item 12.7., onde se lê: “O não comparecimento do candidato na data e hora agendada para o Exame Médico Admissional na 
cidade definida no ato do preenchimento do formulário de inscrição e/ou o a detecção de situação médica durante o Exame 
Médico Admissional que inviabilize a contratação, resultará na sua eliminação do Concurso.”, leia-se “O não comparecimento do 
candidato na data e hora agendada para o Exame Médico Admissional e/ou o a detecção de situação médica durante o Exame 
Médico Admissional que inviabilize a contratação, resultará na sua eliminação do Concurso.” 
 
No item 13.19, onde se lê: “Os anexos desse Edital estarão disponíveis no endereço eletrônico da www.selecon.org.br.”, leia-se: 
“Os anexos desse Edital e suas retificações, caso sejam necessárias, estarão disponíveis no endereço eletrônico da 
www.selecon.org.br.” 
 
Rio de Janeiro, RJ 15/03/2021 
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