
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 10/01/2020 | Edição: 7 | Seção: 3 | Página: 20

Órgão: Ministério da Defesa/Comando da Marinha/Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.

EDITAL Nº 1, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A AMAZONIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A AMAZUL torna publica a realizacao de

Processo Seletivo Simplificado PSS destinado a contratacao de pessoal para atender servicos transitorios

ou de prazo determinado e atividades empresariais de carater transitorio que reger-se-a pelas instrucoes

contidas no Edital de Abertura n 01 2020 e visa o provimento de 67 sessenta e sete vagas e cadastro

reserva para cargos de nivel superior e medio do quadro temporario da AMAZUL, nas especialidades de

Analista Administrativo, Analista de Desenvolvimento de Sistemas, Analista de Negocios, Analista de

Relacoes Institucionais, Analista de Sistemas, Arquiteto, Assistente Administrativo, Contador, Engenheiro

Civil, Engenheiro de Automacao e Controle, Engenheiro de Energia, Engenheiro de Materiais, Engenheiro

de Producao, Engenheiro de Telecomunicacoes, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletronico, Engenheiro

Mecanico, Engenheiro Naval, Engenheiro Nuclear, Engenheiro para atuar em Instrumentacao e Controle,

Engenheiro para atuar em Protecao e Combate a Incendio, Engenheiro para atuar na area de Gestao da

Qualidade, Engenheiro Quimico, Protecao Radiologica, Fisico, Pesquisador em Historia, Projetista Civil,

Projetista de Eletricidade, Projetista de Instrumentacao e Controle, Projetista Mecanico, Quimico, Tecnico

em Eletronica, Tecnico em Mecanica, Tecnico em Quimica, Tecnologo em Projetos Mecanicos e

Webdesigner, dentro do prazo de validade de 02 dois anos, prorrogavel uma unica vez por igual periodo, a

contar da data de homologacao do certame, a criterio da AMAZUL.

O contrato de trabalho sera por prazo determinado, nos termos do art. 13 da Lei n 12.706 2012, e

da Consolidacao das Leis do Trabalho CLT e tera duracao de 6 seis meses, podendo ser prorrogado uma

unica vez, ate o limite maximo de 2 dois anos.

Os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo serao lotados de acordo com a

necessidade da AMAZUL, em sua sede ou em qualquer local do territorio nacional em que possua

empregados publicos alocados.

O Processo Seletivo sera composto de 2 duas fases: a) Avaliacao de Conhecimentos Gerais e

Especificos, mediante a aplicacao de provas objetivas, de carater eliminatorio e classificatorio; b) Avaliacao

de Titulos pela Formacao Academica e Experiencia Profissional comprovada, de carater classificatorio,

para todos os cargos.

Todas as etapas deste Edital serao realizadas observando-se o horario oficial de Brasilia DF.

As inscricoes se realizarao somente via internet, no periodo de 14h00min do dia 13 de janeiro de

2020 as 23h59min do dia 09 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico www.idecan.org.br.

Para inscricao o candidato devera adotar os seguintes procedimentos: a) estar ciente de todas

as informacoes sobre este Processo Seletivo Simplificado, disponiveis no endereco eletronico do IDECAN

www.idecan.org.br e acessar o link de inscricao correlato ao Processo Seletivo; b) cadastrar-se no periodo

entre as 14h00min do dia 13 de janeiro de 2020 as 23h59min do dia 09 de fevereiro de 2020, observado o

horario oficial de Brasília DF, atraves do requerimento especifico disponivel na pagina supracitada; c) optar

pelo cargo ao qual deseja concorrer; e, d) imprimir a GRU - Guia de Recolhimento da Uniao simples, que

devera ser paga, ate a data de vencimento constante no documento exclusivamente no Banco do Brasil.

A Taxa de inscrição para este certame sera de R$ 100,00 para os cargos de nivel superior e de

R$ 70,00 para os cargos de nivel medio, e devera ser quitada atraves da GRU simples ate a data de

vencimento constante na guia.

A inscricao somente sera efetivada apos a confirmacao do pagamento feito por meio da GRU

simples.



O pagamento da GRU simples apos a data de vencimento implica o CANCELAMENTO da

inscricao.

Todos os candidatos inscritos no periodo entre no periodo de 14h00min do dia 13 de janeiro de

2020 as 23h59min do dia 09 de fevereiro de 2020 que nao efetivarem o pagamento da GRU simples

neste periodo poderao reimprimi-la, no maximo, ate o primeiro dia util posterior ao encerramento das

inscricoes 10 de fevereiro de 2020 ate as 23h59min, quando este recurso sera retirado do endereco

eletronico www.idecan.org.br. O pagamento da GRU simples, neste mesmo dia, podera ser efetivado

exclusivamente no Banco do Brasil ou, ainda, atraves de pagamento on-line.

As provas objetivas de multipla escolha e discursivas serao realizadas exclusivamente na cidade

de Sao Paulo SP, capital, com data inicialmente prevista para o dia 08 de marco de 2020, domingo, com

duracao de 4h00min quatro horas para sua realizacao, em dois turnos.

Os locais de realizacao das provas objetivas, para os quais deverao se dirigir os candidatos,

serao divulgados na data provavel de 28 de fevereiro de 2020, na integra, no endereco eletronico

www.idecan.org.br.

O resultado final do Processo Seletivo Simplificado sera homologado pela AMAZUL, publicado

no Diario Oficial da Uniao e divulgado no endereco eletronico www.idecan.org.br.

O Edital do Processo Seletivo Simplificado n 01 2019 encontra-se disponivel, na integra, no

endereco eletronico www.idecan.org.br a partir do dia 13 de janeiro de 2020.

DANIELA AMORIM FERREIRA

Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


