
 

 

 

 

 

 

A AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. 
 

 

 

Comunica que foram efetuadas a seguintes correções no Edital em referência que passa ser a seguinte:

 

1. DA PROVA DE APTIDÃO TÉCNICA E FÍSICA

Referente às cidades de realização das referidas Provas:

ONDE SE LÊ: 

9.3. As Avaliações de Aptidão Técnica e Física serão realizadas nas cidades para as quais se destinam as 

vagas. 

LEIA-SE: 

9.3.  As Avaliações de Aptidão Técnica e Física 

ao cargo de: Técnico Desenhista, cuja Prova de Aptidão Técnica 

9.3.2.1. Aos candidatos

localidade da vaga,  a A

 

        9.4.  As datas, horários e locais de realização das A

divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação.

 

2. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de abertura das inscrições

 

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA 
CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 02/2014 

A AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. – AMAZUL

Comunica que foram efetuadas a seguintes correções no Edital em referência que passa ser a seguinte:

TÉCNICA E FÍSICA 

Referente às cidades de realização das referidas Provas: 

As Avaliações de Aptidão Técnica e Física serão realizadas nas cidades para as quais se destinam as 

As Avaliações de Aptidão Técnica e Física serão realizadas nas cidades

ao cargo de: Técnico Desenhista, cuja Prova de Aptidão Técnica realizar

Aos candidatos, cujas provas Técnicas ou Físicas forem realizadas em cidade diferente da 

a AMAZUL oferecerá transporte para o local da prova. 

As datas, horários e locais de realização das Avaliações de Aptidão 

s oportunamente por meio de Edital de Convocação.         

inalteradas as demais disposições do Edital de abertura das inscrições

São Paulo, 30 de maio de 2014. 

AMAZUL 

Comunica que foram efetuadas a seguintes correções no Edital em referência que passa ser a seguinte: 

As Avaliações de Aptidão Técnica e Física serão realizadas nas cidades para as quais se destinam as 

serão realizadas nas cidades de Iperó/SP  com exceção 

realizar-se-á em São Paulo/SP. 

, cujas provas Técnicas ou Físicas forem realizadas em cidade diferente da 

transporte para o local da prova.  

de Aptidão Física e/ou Técnica, serão 

inalteradas as demais disposições do Edital de abertura das inscrições 


