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BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (BNB) 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
EDITAL Nº 3 – BNB, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 

 
O Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A. torna pública a retificação das datas constantes 

dos subitens 8.2, 8.3, 8.5, 9.12.1, 10.8.1 e 10.8.2 do Edital nº 1 – BNB, de 14 de setembro de 2018. 
[...] 
8.2 As provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de nível superior terão a duração de 4 horas e 30 
minutos e serão aplicadas na data provável de 2 de dezembro de 2018, no turno da manhã. 
8.3 A prova objetiva para o cargo de nível médio terá a duração de 3 horas e 30 minutos e será aplicada na 
data provável de 2 de dezembro de 2018, no turno da tarde. 
[...] 
8.5 O edital de resultado final na(s) prova(s) objetiva(s), para todos os cargos, de resultado provisório na 
prova discursiva, somente para o Cargo 1: Especialista Técnico 1 – Qualificador: Analista de Sistema, de 
convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos aos Cargo 2: Analista Bancário 1 que se 
declararam com deficiência, e de convocação para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos ao 
Cargo 2: Analista Bancário 1 que se autodeclararam negros será divulgado na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, na data provável de 12 de 
dezembro de 2018. 
[...] 
9.12.1 Os gabaritos oficiais preliminares da(s) prova(s) objetiva(s) serão divulgados na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, a partir das 19 horas da data 
provável de 3 de dezembro de 2018 (horário oficial de Brasília/DF). 
[...] 
10.8.1 O padrão preliminar de resposta da prova discursiva será divulgado na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, a partir das 19 horas da data 
provável de 3 de dezembro de 2018 (horário oficial de Brasília/DF). 
10.8.2 O candidato que desejar interpor recursos contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva 
disporá do período provável de 9 horas do dia 4 de dezembro de 2018 às 18 horas do dia 5 de dezembro de 
2018 (horário oficial de Brasília/DF) para fazê-lo, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, 
disponível no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, e devendo 
seguir as instruções ali contidas.  
[...] 
 
 

ROMILDO CARNEIRO ROLIM 
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

 
 
 
 


