
 
 
 
 

 

RETIFICAÇÃO Nº 3 – EDITAL PSS Nº 01/2020 

 

A AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A – AMAZUL, com sede na cidade de São Paulo – 

SP, no uso de suas atribuições legais, torna pública a RETIFICAÇÃO Nº 3 AO EDITAL DO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS Nº 01/2020, direcionada em específico aos interessados na função 

de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. 

 

1. Ficam retificados os “Requisitos Mínimos” do “Código 11 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO”, 

os quais passam a viger como segue: 

 

Código 11 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  

Requisitos mínimos: Ensino Médio completo e habilitação profissional Técnica de Nível Médio em 
Administração conforme exigências do Ministério da Educação (MEC). Domínio do pacote office. 
Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais. Salário: R$ 3.859,98. 

 

2. Haja vista a retificação supracitada, fica reaberto o prazo de inscrição exclusivamente aos 

interessados na função “Assistente Administrativo”, bem como os prazos das demais 

etapas subsequentes à inscrição, as quais seguirão o cronograma a seguir: 

 

ETAPA PERÍODO(S) 

Período de Inscrições via internet De 20/04 a 10/05/2020 

Período para envio de laudos referentes a pessoas com 

deficiência 
De 20/04 a 11/05/2020 

Pagamento da taxa de inscrição De 20/04 a 11/05/2020 

Período de inscrições para os candidatos que desejem requerer 

a isenção da taxa de inscrição – CadÚnico 
De 22 a 23/04/2020 

Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição De 27 a 28/04/2020 

Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção 04/05/2020 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar do pedido 

de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
De 05 a 06/05/2020 

Divulgação da análise definitiva dos pedidos de isenção 08/05/2020 



 
 
 
 

ETAPA PERÍODO(S) 

Geração e impressão do boleto para os candidatos que não 

obtiveram ou desistiram da isenção da inscrição – do resultado 

definitivo até primeiro dia útil seguinte ao fim das inscrições 
Até 11/05/2020 

Relação de inscritos preliminar (Pessoas com Deficiência + Cotas 

para Negros + Atendimento Especial + Geral) 
20/05/2020 

Interposição de recursos contra a lista (Pessoas com Deficiência 

+ Cotas para Negros + Atendimento Especial + Geral) 
De 21 a 22/05/2020 

Relação de inscritos definitiva (Pessoas com Deficiência + Cotas 

para Negros + Atendimento Especial + Geral) 
01/06/2020 

 

 

3. Os procedimentos para fins de inscrição permanecem os mesmos já determinados no 

EDITAL PSS Nº 01/2020, assim como todos os demais procedimentos inerentes à Seleção. 

 

4. Todas as demais disposições contidas no EDITAL PSS Nº 01/2020 permanecem inalteradas.  

 

São Paulo/SP, 20 de abril de 2020. 

 

 

ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO 

Diretor-Presidente 

 

 


