RETIFICAÇÃO Nº 2 – 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 2 AO EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS Nº 01/2020, para provimento de vagas em cargos de
nível superior e médio, quanto ao seguinte:

1. DA REMARCAÇÃO DA DATA DA PROVA.
1.1. A data de aplicação das provas objetivas resta remarcada para 19 de abril de 2020
(domingo), passando o subitem 8.1 do Edital a viger com a redação a seguir:
12.1 As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas exclusivamente na cidade de São
Paulo/SP, capital, com data inicialmente prevista para o dia 19 de abril de 2020 (domingo),
com duração de 4h00min (quatro horas) para sua realização, em dois turnos, conforme
disposto no quadro a seguir:

DATA PROVÁVEL

19 de abril de 2020
(domingo)

HORÁRIO
MANHÃ:
08h00min às 12h00min
(Horário oficial de Brasília/DF)
TARDE:
15h00min às 19h00min
(Horário oficial de Brasília/DF)

CARGOS
Nível Superior

Nível Médio

1.2. Em face da alteração da data da prova, supramencionada, resta, alterados os subitens
a seguir, no que tange às datas de suas execuções:
4.12 A relação definitiva dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na
condição de pessoa com deficiência, bem como a relação dos candidatos que tiverem os
pedidos de tratamento diferenciado deferidos ou indeferidos para a realização das
provas, serão divulgadas no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 31 de
março de 2020.
5.3.9

A relação final dos candidatos que se autodeclararam negros, na forma da Lei nº
12.990/2014, será divulgada no endereço eletrônico www.idecan.org.br, na data
provável de 31 de março de 2020.

9.34

As listagens pós recursos serão divulgadas a partir do dia 31 de março de 2020.

10.1

As informações referentes à data, ao horário, ao local de realização das provas (nome
do estabelecimento, endereço e sala) para cada cargo, assim como orientações para

realização das provas, estarão disponíveis, a partir do dia 13 de abril de 2020, no
endereço eletrônico do IDECAN (www.idecan.org.br), podendo o candidato efetuar a
impressão deste Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI).
10.2

Caso o candidato, ao consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), constate que
sua inscrição não foi deferida, deverá entrar em contato com a Central de Atendimento
do IDECAN, através de correio eletrônico processo.amazul@idecan.org.br ou do
telefone (61) 3248-7021, no horário de 08h00min às 17h00min, considerando-se o
horário oficial de Brasília/DF, impreterivelmente até o dia 17 de abril de 2020.

12.1.1 Os locais de realização das provas objetivas, para os quais deverão se dirigir os
candidatos, serão divulgados na data provável de 13 de abril de 2020, na íntegra, no
endereço eletrônico www.idecan.org.br.
2. Tendo em vista as retificações ora elencadas, abre-se a possibilidade para o candidato
inscrito até a data de publicação desta Retificação solicitar a devolução da taxa de
inscrição no período de 11 a 13 de março, impreterivelmente, através de solicitação
formal a ser enviada ao correio eletrônico processo.amazul@idecan.org.br, informando
obrigatoriamente, no mínimo, nome, nº de inscrição(ões), especialidade(s) inscrita(s) e
motivo do pedido. Caso o candidato não solicite a devolução da taxa de inscrição no
período retrocitado, o mesmo será considerado como inscrito na Seleção, nada mais
podendo alegar em data posterior.

São Paulo/SP, 10 de março de 2020.
ANTONIO CARLOS SOARES GUERREIRO
Diretor-Presidente

