
          
 

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 /CEARÁPORTOS/ 2012. 

 
RETIFICAÇÃO 03 

 
A Companhia de Integração Portuária do Ceará – CEARÁPORTOS, sociedade de economia mista vinculada à 
Secretária da Infraestrutura do Estado do Ceará – SEINFRA, considerando o disposto no Estatuto Social da 
Companhia de Integração Portuária do Ceará, Decreto nº 29.557 de 24 de novembro de 2008 e a Ata da 120ª 
Reunião do Conselho de Administração de 05 de maio de 2011, em referência ao Concurso Público de provas e 
títulos para provimento de emprego de nível médio e superior e formação de cadastro de reserva, torna pública a 
retificação abaixo: 
 
 
I - NO SUBITEM 2.4.10. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em 
Análise de Sistemas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e 
registro profissional no órgão de classe. 
 
LEIA-SE: 
 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área 
de Informática, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 
 
 
II - NO SUBITEM 2.4.11. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área 
de Informática, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro 
profissional no órgão de classe. 
 
LEIA-SE: 
 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área 
de Informática, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 
 
 
III - NO SUBITEM 2.4.14.  
 
ONDE SE LÊ: 
 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em 
Engenharia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido de 
curso adicional de extensão ou especialização em Segurança do Trabalho e registro profissional no órgão de 
classe. 
 
LEIA-SE: 
 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em 
Engenharia ou Arquitetura, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
acrescido de curso adicional de extensão ou especialização em Segurança do Trabalho, exceto para os 
graduados em Engenharia de Segurança do Trabalho, e registro profissional no órgão de classe. 
 
 
 
 



          
 

IV - NO SUBITEM 2.4.15. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em 
Engenharia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido de 
curso adicional de extensão ou especialização em Gestão Ambiental e registro profissional no órgão de classe. 
 
LEIA-SE: 
 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em 
Engenharia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido de 
curso adicional de extensão ou especialização em Gestão Ambiental, exceto para os graduados em Engenharia 
Ambiental ou Engenharia Ambiental e Sanitarista, e registro profissional no órgão de classe. 
 
 
V - NO SUBITEM 14.1. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
14.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site 
www.funcab.org ou por meio dos telefones (21) 2621-0966 - Rio de Janeiro e (85) 3086-6652 – Ceará ou pelo 
email concursos@funcab.org ou no Posto de Atendimento - ANEXO II. 
 
LEIA-SE: 
 
14.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site 
www.funcab.org ou por meio do telefone (21) 2621-0966 - Rio de Janeiro ou pelo email concursos@funcab.org ou 
no Posto de Atendimento - ANEXO II. 
 
 

Fortaleza, CE, 30 de maio de 2012. 
 
 
 

Erasmo da Silva Pitombeira 
Diretor Presidente 

 
 
 
 
 


