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CONCURSO PÚBLICO 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (Chesf) 

EDITAL N.º 2/2002 – CHESF, DE 21 DE MARÇO DE 2002  
 

A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF) torna pública a exclusão da 
agência da CAIXA da cidade de Mossoró/RN, constante do Anexo I do Edital n.º 1/2002 – CHESF, de 15 de 
março de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 18 de março de 2002. Torna pública, ainda, a 
retificação do edital em referência, conforme especificado a seguir, permanecendo inalterados os demais itens 
e subitens do edital supracitado. 

 
Subitens 1.5, 1.6, 1.7, 1.8.1, 2.12.1, 5.4.4.1, 5.4.5 e 8.2.1 
Onde se lê : “nível fundamental, nível médio”, 
Leia-se: “nível fundamental, nível médio, nível médio-técnico”. 
 
1.8 O candidato realizará as provas na cidade em que se inscrever, ressalvado o disposto no subitem 5.4.5 deste 
edital. 
 
2.3.2 FUNÇÃO: ASSISTENTE DE INFORMÁTICA 
SALÁRIO PERMANENTE: R$ 789,00. 
 
2.6.16 FUNÇÃO: ANALISTA DE SISTEMAS 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação nas áreas de  Ciências da 
Computação ou de qualquer curso de graduação em nível superior com especialização em Informática com 
carga horária mínima de 360 horas.  
 
2.12.4 NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 
CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO  A 

Função Pólos de 
trabalho 

Vagas por 
pólo 

Reserva de vagas 
p/ portadores de 

deficiência 
Recife 3 -  

Técnico em Segurança do Trabalho Salvador 1 – 
 Paulo Afonso 3 - 
Auxiliar em Enfermagem do Trabalho Recife 1 – 
 
2.12.5 NÍVEL SUPERIOR 
CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO  A 

Função  Total de 
vagas 

Reserva de vagas p/ 
portadores de 

deficiência 
Distribuição das  vagas 

2 -- Salvador 1 Analista de Recursos Humanos - Serviço 
Social   Sobradinho 1 
Comunicador Social - Comunicação Social – 
Jornalismo 

2 -- Recife 2 

Enfermeiro do Trabalho  1 -- Recife  1  
 

CARGO DE ADVOGADO  A   

Função  Total de 
vagas 

Reserva de vagas p/ 
portadores de 

deficiência 
Distribuição das  vagas 

Teresina 1 
Fortaleza 1 

Advogado 18 2 

Recife 9 
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Salvador 2 
Paulo Afonso 4 

   

Sobradinho 1 
 
3.7 O candidato portador de deficiência poderá solicitar condição especial para realização das provas, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos primeiro e segundo, do Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
devendo solicitá-lo, por escrito, no ato da inscrição, de acordo com o disposto nos subitens 5.14 e 5.14.3 deste 
edital. 
 
4.4 Possuir, na data de realização dos procedimentos pré-admissionais, o nível de escolaridade exigido para o 
exercício do cargo/função e, se for o caso, o registro no órgão de classe correspondente. 
 
6.1.4 QUADRO DE PROVAS –– NÍVEL MÉDIO TÉCNICO (Exceto Assistente de Informática, Técnico 
de Manutenção de Aeronaves, Piloto de Avião e Piloto de Helicóptero) 
 

PROVA 
 

N.º  DE 
QUESTÕES 

 
PESO 

 
CARÁTER 

(P1) Língua Portuguesa 5 1  
(P2) Matemática 5 1 ELIMINATÓRI

O 
(P3) Conhecimentos de 
Informática 

5 1 E 

(P4) Conhecimentos 
Específicos 

15 3 CLASSIFICAT
ÓRIO 

 
7.4.4 Às funções de nível médio técnico, exceto a de Assistente de Informática, a de Técnico de Manutenção 
de Aeronaves e a de Piloto de Avião e de Piloto de Helicóptero: 
a) obtiverem nota inferior a 10% dos pontos possíveis em qualquer uma das provas: P1, P2 e/ou P3; 
b) obtiverem nota inferior a 20% dos pontos possíveis em P4 ; 
c) obtiverem nota inferior a 30% dos pontos possíveis no conjunto das provas objetivas. 
 
9.4 Para as funções de nível médio técnico, exceto a de Assistente de Informática, a de Técnico de 
Manutenção de Aeronaves e a de Piloto de Avião e de Piloto de Helicóptero, em caso de empate, terá 
preferência o candidato que obtiver, na seguinte ordem: 
a) maior nota na prova de Conhecimentos Específicos (P5); 
b) maior nota na prova de Língua Portuguesa (P1); 
c) menor número de erros na prova de Conhecimentos Específicos (P5); 
d) menor número de erros na prova de Língua Portuguesa (P1); 
 
12.7.3.2 Os candidatos considerados inabilitados no Curso Específico de Formação estarão automaticamente 
eliminados e não poderão vir a ser convocados para os novos exames, conforme o item 11 deste edital.   
 
13.1 As informações referentes ao concurso público poderão ser obtidas na Gerência de Atendimento do 
CESPE, localizada no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, Asa 
Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 448–0100 e por meio da Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br, observado o disposto no subitem 6.4 deste edital.  
 
13.7 O candidato que vier a ser convocado para ingresso no cargo/função ao qual concorreu assinará Contrato 
Individual de Trabalho que se regerá pelos preceitos da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL 
8 Cálculo estrutural, incluindo projetos de estruturas metálicas de subestação (análise e dimensionamento). 
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS – PEDAGOGIA 
Onde se lê:  
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8 A comunidade organizacional e a família na relação de ajuda. 9 Principais políticas sociais (governamentais) 
que interferem nas empresas públicas e/ou estatais. 10 Políticas de benefícios do Instituto Nacional de 
Previdência Social e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.  
Leia-se: 
8 Concepção e gerenciamento de projetos educativos em desenvolvimento, saúde, segurança, clima e 
desempenho. 9 Métodos e técnicas de pesquisa quantitativa e qualitativa aplicáveis à área de Recursos 
Humanos. 10 Aspectos do conteúdo e formas de abordagem para a realização de entrevistas e trabalhos de 
grupos.  

 
 

MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAÚJO  
DIRETOR-PRESIDENTE 


