
 

 
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ) 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE ESPECIALISTA EM 

REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, DE ANALISTA ADMINISTRATIVO, DE 
TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS E DE TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
EDITAL N.º 4 – ANTAQ, 19 DE FEVEREIRO DE 2009 

 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ), em 

virtude de decisão judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 
2009.01.00.008695-1, em andamento no Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, torna 
pública a reabertura do período de inscrições no concurso público para provimento de 
vagas nos cargos de Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários, de 
Analista Administrativo, de Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários e de 
Técnico Administrativo do Quadro Efetivo da ANTAQ, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/antaq2009, no período entre 10 horas do dia 21 de 
fevereiro de 2009 e 23 horas e 59 minutos do dia 8 de março 2009, observado o horário 
oficial de Brasília/DF, com o pagamento da GRU Cobrança e a entrega ou o envio dos laudos 
médicos e das cópias do CPF a que se referem os subitens 4.2 e 6.4.9 do Edital n.º 1 – ANTAQ, 
de 5 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial da União, até o dia 9 de março de 
2009. 
 

Torna pública, ainda, a retificação dos requisitos do cargo 2, constantes do subitem 2.1 
do edital de abertura, bem como dos subitens 7.2, 7.3 e 7.4 do referido edital, conforme a 
seguir especificado. 
 
(...) 
2.1 NÍVEL SUPERIOR 
(...) 
CARGO 2: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – 
ESPECIALIDADE: ENGENHARIA AMBIENTAL OU BIOLOGIA 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível 
superior em Engenharia Ambiental ou em Biologia ou em Oceanografia, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 
(...) 
7.2 As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de nível superior terão a duração 
de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 5 de abril de 2009, no turno da manhã. 
7.3 As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de nível médio terão a duração de 
4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 5 de abril de 2009, no turno da tarde. 
7.4 Os locais e os horários de realização das provas objetivas e da prova discursiva serão 
publicados no Diário Oficial da União e divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/antaq2009, na data provável de 25 ou 26 de março de 
2009. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 
realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 
(...) 
 
 

Torna pública, também, a reabertura do período de solicitação de isenção de pagamento 
da taxa de inscrição neste concurso público nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2009, conforme 
procedimentos descritos no edital de abertura. 
 



 

Torna público, na oportunidade, que a relação dos pedidos de isenção deferidos será 
divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/antaq2009 até o dia 9 
de março de 2009. 
 

Torna público, por fim, que os candidatos que não desejem mais participar do concurso 
em virtude das alterações acima poderão solicitar devolução do valor da taxa de inscrição. A 
solicitação deverá ser feita por meio de requerimento, instruído com os dados bancários e 
cópia do CPF, em que conste o nome completo do candidato, sendo encaminhado, 
impreterivelmente, até o dia 9 de março de 2009, por fax, para o número (61) 3448 0110; por 
SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, valendo a data de postagem, para a 
Central de Atendimento do CESPE/UnB – Concurso ANTAQ (devolução de taxa), Campus 
Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, 
CEP 70904-970; ou entregue na Central de Atendimento, localizada no referido endereço. 
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