
        
    BOA VISTA ENERGIA S. A. 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 -  
 

 
ERRATA Nº. 004/2013  

 

 A Boa Vista Energia S.A., Empresa de Distribuição do Grupo Eletrobras, com sede na Avenida Ene Garcêz nº 
691 – Centro - CEP: 69301-160 Boa Vista-RR, no uso de suas atribuições legais, do Estatuto Social da 

Empresa, torna público a seguinte ERRATA ao Edital de Concurso Público nº. 001/2013. 
 

ONDE LÊ-SE: 
10.2  Os candidatos considerados aprovados, segundo os critérios estabelecidos no Anexo II deste Edital, 
serão ordenados e classificados segundo a ordem decrescente da nota final, conforme o cargo/formação e o 
tipo de vaga (vaga de Ampla Concorrência (AC) ou vaga reservada à Pessoa com Deficiência (PCD)) para o 
qual concorreu. 
 

LEIA-SE: 
10.2  Os candidatos considerados aprovados, segundo os critérios estabelecidos no Anexo I deste Edital, 
serão ordenados e classificados segundo a ordem decrescente da nota final, conforme o cargo/formação e o 
tipo de vaga (vaga de Ampla Concorrência (AC) ou vaga reservada à Pessoa com Deficiência (PCD)) para o 
qual concorreu. 
 

ONDE LÊ-SE: 
10.1 A nota final do candidato será calculada, considerando-se que NF é a nota final, NO é a nota da Prova 
Objetiva, AF é a situação da Avaliação Física e AT é a nota da Avaliação de Títulos, da seguinte forma: 
a) Para os candidatos aos cargos de Profissional de Nível Médio Suporte, com formação Curso de Eletricista: 
NF [Nota Final] = NO [Nota da Prova Objetiva] + AT [Nota da Avaliação de Títulos] e AF [situação da Avaliação 
da Física]  
b) Para os candidatos aos cargos/formação de Profissional de Nível Médio Suporte, com formação em Ensino 
Médio: NF [Nota Final] = NO [Nota da Prova Objetiva]  
c) Para os candidatos aos cargos/formação de Profissional de Nível Superior (todos):  NF [Nota Final] = NO 
[Nota da Prova Objetiva] + AT [Nota da Avaliação de Títulos]  
 

LEIA-SE: 
10.1  Será considerado habilitado na Prova Objetiva, o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) do somatório dos pontos correspondentes ao conjunto das modalidades que compõem a Prova Objetiva. 
 

a) Não haverá arredondamento de notas. 
 

b) O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público. 
 

10.1.1 A nota final do candidato será calculada, considerando-se que NF é a nota final, NO é a nota da Prova 
Objetiva, AF é a situação da Avaliação Física e AT é a nota da Avaliação de Títulos, da seguinte forma: 
d) Para os candidatos aos cargos de Profissional de Nível Médio Suporte, com formação Curso de Eletricista: 
NF [Nota Final] = NO [Nota da Prova Objetiva] + AT [Nota da Avaliação de Títulos] e AF [situação da Avaliação 
da Física]  
e) Para os candidatos aos cargos/formação de Profissional de Nível Médio Suporte, com formação em Ensino 
Médio: NF [Nota Final] = NO [Nota da Prova Objetiva]  
f) Para os candidatos aos cargos/formação de Profissional de Nível Superior (todos):  NF [Nota Final] = NO 
[Nota da Prova Objetiva] + AT [Nota da Avaliação de Títulos]  

   
Boa Vista-RR, 03 de setembro de 2013. 

 
 

Luís Hiroshi Sakamoto 
Diretor de Gestão 


