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ERRATA DO EDITAL Nº 1/2007 
 
A Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON torna pública a errata do 
Edital n° 01/2007 de abertura do Concurso Público para provimento de vagas em 
cargos/especializações para Profissionais de Nível Superior, de Nível Médio e de Nível 
Fundamental para o Rio de Janeiro (Capital) e São Paulo (Capital e Município de Iperó) 
e formação de cadastro de reserva, publicado no dia 19 de janeiro de 2007, Seção 3, das 
páginas 15 a 25, do Diário Oficial da União, a saber:  
 
No subitem 6.1.5, onde se lê: “A Redação, a ser aplicada para os cargos de Nível Superior e 
Nível Médio, terá caráter classificatório e eliminatório e será realizada na mesma data, horário e 
local da Prova Objetiva, sendo corrigidas apenas as redações dos candidatos aprovados na 
Prova Objetiva, dentro do quantitativo de três vezes o número vagas. No caso deste total ser 
inferior a 15 ou da vaga ser para CR (cadastro reserva), serão corrigidas as redações dos 15 
primeiros posicionados. Em caso de empate na última posição destes quantitativos, todos os 
candidatos empatados terão a Redação corrigida.”, leia-se: A Redação, a ser aplicada para os 
cargos de Nível Superior e Nível Médio, terá caráter classificatório e eliminatório e será 
realizada na mesma data, horário e local da Prova Objetiva, sendo corrigidas apenas as 
redações dos candidatos aprovados na Prova Objetiva, dentro do quantitativo de três vezes o 
número vagas. No caso deste total ser inferior a 30 nos cargos de ensino superior ou inferior a 
60 nos cargos de ensino médio ou da vaga ser para CR (cadastro reserva), serão corrigidas as 
redações dos 30 primeiros posicionados nos cargos de ensino superior e dos 60 primeiros 
posicionados nos cargo de ensino médio. Em caso de empate na última posição destes 
quantitativos, todos os candidatos empatados terão a Redação corrigida. 
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