
Nº 209, segunda-feira, 28 de outubro de 2013108 ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032013102800108

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,
GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

EDITAL Nº 22, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS

DE NÍVEL SUPERIOR

A Diretora-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis torna públicos o resultado final na prova
discursiva e a convocação para a avaliação de títulos dos candidatos
constantes do Edital nº 20/2013, de 5 de setembro de 2013, referentes
ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro
de reserva em cargos de nível superior.

1 DO RESULTADO FINAL NA PROVA DISCURSIVA
1.1 Resultado final na prova discursiva, na seguinte ordem:

perfil/área/localidade de vaga, número de inscrição, nome do can-
didato em ordem alfabética, nota final na redação da prova discursiva
(NR), nota final na questão 1 (Q1), nota final na questão 2 (Q2) e nota
final na prova discursiva (NPD).

1.1.1 PERFIL 4: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA
IV/RIO DE JANEIRO/RJ

10028326, Katia Borges Martinho Amaral de Oliveira, 7.55,
7.50, 6.85, 21.90 / 10003365, Lucas Milher Grego Teixeira, 5.17,
7.50, 6.80, 19.47 / 10000157, Tiago Assis Mendes Ferreira, 3.13,
7.65, 6.20, 16.98.

2 DA CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTU-
LOS

2.1 Convocação para a avaliação de títulos, na seguinte or-
dem: cargo/perfil/área/localidade de vaga, número de inscrição e no-
me do candidato em ordem alfabética.

2.1.1 PERFIL 4: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA
IV/RIO DE JANEIRO/RJ

10028326, Katia Borges Martinho Amaral de Oliveira /
10003365, Lucas Milher Grego Teixeira.

3 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
3.1 Os candidatos convocados para a avaliação de títulos

disporão dos dias 28 e 29 de outubro de 2013, no horário das 8 horas
às 12 horas e das 13 horas às 17 horas (horário local), para a entrega
dos títulos, nos seguintes endereços:

CIDADE ENDEREÇO
Rio de Janeiro/RJ UNICARIOCA, Avenida Paulo de Frontin, nº

568 - Rio Comprido
Salvador/BA AS Escritório Virtual, Avenida Ademar de

Barros, nº 408, Sala 3 - Ondina

3.2 Para a avaliação de títulos, o candidato deverá observar
todas as instruções contidas no item 10 do Edital nº 1 - ANP, de 19
de outubro de 2012, publicado no Diário Oficial da União.

3.3 Receberá nota zero o candidato que não entregar os
títulos na forma, no prazo e no local estipulados no edital de abertura
e neste edital.

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado

provisório na prova discursiva estarão à disposição dos candidatos a
partir da data provável, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/ANP_12.

4.1.1 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de
problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de comuni-
cação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de
outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a
visualização das respostas aos recursos.

4.2 O resultado provisório na avaliação de títulos será pu-
blicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no en-
dereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/ANP_12, na da-
ta provável de 5 de novembro de 2013.
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