
 

 

RETIFICAÇÃO IV DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 

 

 
 

A COMPANHI A BR ASILEIRA DE TRENS URB ANOS - CBTU, com sede no Estado do Rio de Janeiro , no uso de suas atribuições 

legais, considerando a prerrogativ a de alterar a bem do interesse público os atos administrativ os de sua discricionariedade, retif ica o 

Edital nº. 001/2014 supracitado: 
 

1 - Acrescenta-se no Edital os subitens 7.4, 7.4.1 e 7.4.2 com as seguintes redações: 

 

“7.4 A classif icação final do Concurso Público será obtida após a aplicação dos critérios de desempate na ordem descrita acima, 
sucessiv amente nos subitens 7.1, 7.2 e 7.3, e, na persistência do empate, terá pref erência o candidato que tenha comprov adamente 

sido Jurado, nos termos do disposto no artigo 440 do Código de Processo Penal - Decreto-Lei nº 3.689 de 03/10/1941, introduzido pela 

Lei Federal nº 11.689/2008.  
7.4.1 Este direito decorre do exercício da f unção de Jurado a partir da v igência do dispositiv o legal supracitado.  

7.4.2 O candidato que tenha exercido a f unção de Jurado será oportunamente conv ocado por meio de edital, se necessário, para 

apresentar prov a documental de que exerceu essa f unção, sendo original de Certidão expedida e lav rada pelo Juiz da Comarca onde 

atuou.” 

 
2 - No que se ref ere ao quadro do item 1, “DA DENOMINAÇÃO – REQUISITOS ESPECÍFICOS – INSCRIÇÃO – JORNADA – SALÁRIO 

BASE” em “REQUISITOS ESPECÍFICOS”, para o cargo de “Analista de Gestão (ANG - Comunicador Social)”, esse passa a v igorar com 

a seguinte redação: “Ensino Superior em Comunicador Social e registro no respectiv o conselho de f iscalização do exercício prof issional, 
se houv er”. 

 
3 - O Edital será consolidado de f orma a contemplar as alterações desta Retificação. 

 
4 - Esta Retif icação entra em v igor na data de sua publicação. 

 

 
Rio de Janeiro (RJ), 15 de abril de 2014. 

 

 

 
 

Pedro Gherardi Neto 

DIRETOR PRESIDENTE em exercício 

 


