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PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A torna pública as 
seguintes retificações no Edital nº 01/2010, publicado no Diário Oficial da União de 26 de 
fevereiro de 2010, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados 
os demais itens e subitens do referido edital 
 
 
No subitem 5.3: 
Onde se lê: 

5.3 - Caso haja inexatidão na informação relativa ao cargo/polo de trabalho e/ou em relação à 

sua eventual condição de pessoa com deficiência, os candidatos aos cargos de Profissional 

Júnior - Formação - Direito, de Técnico de Abastecimento Júnior e de Técnico de 

Operação Júnior deverão entrar em contato com a FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone 

0800 701 2028, das 09 às 17 horas, horário de horário de Brasília, ou pelo e-mail 

concursos@cesgranrio.org.br, nos dias 08 ou 09/04/2010 

 

Leia-se: 

5.3 - Caso haja inexatidão na informação relativa ao cargo/polo de trabalho, os candidatos aos 

cargos de Profissional Júnior - Formação - Direito, de Técnico de Abastecimento Júnior e 

de Técnico de Operação Júnior deverão entrar em contato com a 

FUNDAÇÃOCESGRANRIO, pelo telefone 0800 701 2028, das 09 às 17 horas, horário de 

Brasília, ou pelo e-mail concursos@cesgranrio.org.br, nos dias 08 ou 09/04/2010 

 

 

No subitem 9.1: 
Onde se lê:AS 
9.1 - Os resultados das provas objetivas (para todos os cargos), do exame de capacitação 

física (somente para os cargos de Técnico de Abastecimento Júnior, Técnico de Operação 

Júnior e Técnico de Segurança Júnior), e de prova prática de direção (somente para o cargo de 

Técnico de Abastecimento Júnior), serão distribuídos à Imprensa para divulgação e estarão 

disponíveis na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO na internet (www.cesgranrio.org.br), 

após apreciação de eventuais recursos. 

 
Leia-se: 
9.1 - Os resultados das provas objetivas (para todos os cargos),  do exame de capacitação 

física (somente para os cargos de Técnico de Abastecimento Júnior e Técnico de Operação 

Júnior) e de prova prática de direção (somente para o cargo de Técnico de Abastecimento 

Júnior), serão distribuídos à Imprensa para divulgação e estarão disponíveis na página da 

FUNDAÇÃO CESGRANRIO na internet (www.cesgranrio.org.br), após apreciação de eventuais 

recursos. 

 



No Anexo IV - Conteúdos Programáticos, Conhecimentos Específicos para o cargo 
PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO DIREITO  
 
Onde se lê: 
8. DIREITO DA EMPRESA: Direito Concorrencial, Leis 8.884/94, 9021/95, 8176/91 e 8158/91. 
 
Leia-se: 
8. DIREITO DA EMPRESA: Direito Concorrencial, Leis 8.884/94, 9021/95 e 8176/91. 
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