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COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E 

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS PÚBLICOS 
EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR  

 

EDITAL N
o
 2, DE 16 DE JULHO DE 2012 –  

CONCURSO PÚBLICO 2/2012 – Conab (TI) 
 

 

O Presidente Substituto da COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (Conab), no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

retificação do Edital Normativo do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos 

públicos efetivos de nível superior, do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Conab - PCCS 2009, conforme a seguir: 

 
1 Alterar a redação do subitem 2.6 que passa a seguir a seguinte: "O Anexo I contem a informação sobre os requisitos acadêmicos 

e(ou) profissionais para a contratação." 

2 Inserir o subitem 8.3.2 com a seguinte redação: "O preenchimento da folha de respostas deverá ser feito dentro do prazo 

estipulado no subitem 8.1 para a realização das provas objetiva e discursiva". 

3 Alterar a redação do subitem 2.5 do conteúdo programático para a área de formação Desenvolvimento - código 122 (Anexo III), 

que passa a ser a seguinte: Normas ISO 17.799 e ISSO 27.001. 

4 Alterar os requisitos do cargo/áreas de formação no Anexo I - Relação das áreas de atuação e requisitos, que passam a ser os 

seguintes: curso de graduação na área de Tecnologia da Informação, reconhecido e concluído em instituição de ensino superior 

credenciada pelo Ministério da Educação; ou curso de graduação em qualquer área de formação, reconhecido e concluído em 

instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de curso de pós-graduação na área de 

Tecnologia da Informação, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, fornecido por instituição credenciada 

pelo Ministério da Educação. 

5 Alterar a data provável de aplicação das provas objetiva e discursiva que passa a ser o dia 23 de setembro de 2012. 

 
SÍLVIO ISOPO PORTO 

 


