COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS
DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO
EDITAL N.º 3/2004, DE 4 DE JUNHO DE 2004
A COMPANHIA DOCAS DO PARÁ torna públicas a inclusão da reserva de vagas para
candidatos portadores de deficiência no CARGO 3: CONFERENTE DE CAPATAZIA, a retificação
dos subite ns 3.1, 6.2 e 6.3 do Edital n.º 1/2004, de 6 de abril de 2004, publicado no Diário Oficial da
União, que passam a ter a redação a seguir especificada, bem como a reabertura das inscrições, somente
para o referido cargo, no período de 14 a 18 de junho de 2004 , nas agências do BASA listadas no Anexo
I do edital de abertura, e no período de 14 a 20 de junho de 2004 via Internet, com o pagamento da taxa
de inscrição por meio de boleto banc ário até o dia 21 junho de 2004 , conforme procedimentos descritos
no Edital n.º 1/2004, de 6 de abril de 2004.
CARGO 3: CONFERENTE DE CAPATAZIA
VAGAS: 18, sendo 1 vaga reservada aos candidatos portadores de deficiência.
3.1 Das vagas destinadas a cada cargo, 5% ficarão reservadas aos portadores de deficiência, na forma do
Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
6.2 As provas objetivas para o cargo de nível superior terão a duração de 3 horas e serão aplicadas no dia
18 de julho de 2004, no turno da manhã. As provas objetivas para os cargos de nível médio terão a
duração de 3 horas e serão aplicadas no dia 18 de ju lho de 2004 , no turno da tarde.
6.3 Os locais e os horários de realização das provas objetivas serão publicados no Diário Oficial da
União e divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br, na data provável de 1.º
ou 2 de julho de 2004. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu
local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado.

ADEMIR GALVÃO ANDRADE
Diretor Presidente da Companhia Docas do Pará
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