
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS 
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 
<!ID914302-0> 
EDITAL No- 2 - ANP, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2008 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
VAGOS DE NÍVEIS SUPERIOR E INTERMEDIÁRIO 
O DIRETOR-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, 
GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP torna 
pública a retificação do Edital nº 001/2008 - ANP, publicado no 
Diário Oficial da União de 14 fevereiro de 2008. 
1- No item 2.1.3.5 onde se lê: ESPECIALIDADE: GERAL. 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de graduação de nível superior em Ciências Exatas ou Ciências 
Econômicas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe 
correspondente, 
quando for o caso, leia-se: ESPECIALIDADE: GERAL. 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de graduação de nível superior em Ciências Exatas ou Ciências 
Humanas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe 
correspondente, 
quando for o caso. 
2- No item 4.1 onde se lê: As inscrições para este Concurso 
Público realizar-se-ão de 19/02 a 26/02/2008, nos horários de 
atendimento 
da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ- 
GRAFOS - ECT, nas Agências indicadas no Anexo I e pela Internet 
(vide subitem 4.11.2 deste Edital), leia-se: As inscrições para este 
Concurso Público realizar-se-ão de 20/02 a 27/02/2008, nos horários 
de atendimento da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS 
- ECT, nas Agências indicadas no Anexo I e pela Internet 
(vide subitem 4.11.2 deste Edital). 
3- No item 4.11.2.1, letra b, onde se lê: b) cadastrar-se, no 
período entre 0 (ZERO) hora do dia 19/02/2008 e 23:59 horas do dia 
26/02/2008, observado o horário oficial de Brasília, através de 
formulário 
específico disponível na página citada, leia-se: b) cadastrarse, 
no período entre 0 (ZERO) hora do dia 20/02/2008 e 23:59 horas 



do dia 27/02/2008, observado o horário oficial de Brasília, através de 
formulário específico disponível na página citada. 
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