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RETIFICAÇÃO 
 
 
Na retificação do Edital nº 006/2008 de 26/06/2008, para o cargo de 
Comandante de Navio, 
 
onde se lê:  
 
3.3 – Pagamento da Taxa de Inscrição: 
a) O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco), deverá 
ser feito até o dia 31/10/2008, conforme expediente bancário. O valor da taxa não 
será devolvido, exceto no caso de cancelamento do concurso. 
b) (V) Vencimento: 31/10/2008.  
 
3.5 – Entrega Obrigatória de Documentos para a Inscrição 
Entregar na Divisão de Protocolo – Campus Carreiros – Pavilhão 4, em horário de 
expediente, ou postar até o dia 31/10/2008, exclusivamente por SEDEX, para o 
endereço FURG – Concurso Público (nome do cargo), Rua Eng. Alfredo Huch, 
475, CEP 96.201-900, Rio Grande / RS, para fins de homologação da Inscrição: 
(a) ficha de inscrição original gerada pelo sistema informatizado; e, (b) 
comprovante original de pagamento da taxa de inscrição. 

3.6. Homologação das inscrições  

A Superintendência de Administração de Recursos Humanos (SARH) da Pró-
Reitoria de Administração (PROAD) divulgará, a partir de 07/11/2008, no saguão 
do Pavilhão Central - Campus Cidade, sito à Rua Eng. Alfredo Huch, 475 e no sítio 
eletrônico www.sarh.furg.br a lista de inscrições homologadas, data, horário e local 
de realização da prova teórica objetiva.  

 
leia-se: 
 
3.3 – Pagamento da Taxa de Inscrição: 
a) O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco), deverá 
ser feito até o dia 28/11/2008, conforme expediente bancário. O valor da taxa não 
será devolvido, exceto no caso de cancelamento do concurso. 
b) (V) Vencimento: 28/11/2008.  
 
3.5 – Entrega Obrigatória de Documentos para a Inscrição 
Entregar na Divisão de Protocolo – Campus Carreiros – Pavilhão 4, em horário de 
expediente, ou postar até o dia 28/11/2008, exclusivamente por SEDEX, para o 



endereço FURG – Concurso Público (nome do cargo), Rua Eng. Alfredo Huch, 
475, CEP 96.201-900, Rio Grande / RS, para fins de homologação da Inscrição: 
(a) ficha de inscrição original gerada pelo sistema informatizado; e, (b) 
comprovante original de pagamento da taxa de inscrição. 

3.6. Homologação das inscrições  

A Superintendência de Administração de Recursos Humanos (SARH) da Pró-
Reitoria de Administração (PROAD) divulgará, a partir de 05/12/2008, no saguão 
do Pavilhão Central - Campus Cidade, sito à Rua Eng. Alfredo Huch, 475 e no sítio 
eletrônico www.sarh.furg.br a lista de inscrições homologadas, data, horário e local 
de realização da prova teórica objetiva.  

 
 


