
 
                                    

                                           
 

 
 
 

 AMAZÔNIA

 
                                                                        EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
 
 
 

A AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA

Provas Objetivas do Processo Seletivo

implantação da AMAZUL conforme preconizado

 
 

1. DATA / HORÁRIO DAS PROVAS 

 
DATA: 16/02/2014 
 

HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES:  13H

HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES:

INÍCIO DAS PROVAS:  14H 

 
 

2. LOCAL DAS PROVAS 

 
2.1. O candidato deverá consultar o cartão de convocação para a Prova Objetiva, que 
fevereiro de 2014, no endereço eletrônico
TECNOLOGIAS DE DEFESA - AMAZUL, para obter as informações de data, local, sala e horário das provas.
 
2.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a Prova Objetiva, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
minutos do fechamento dos portões. 
 
2.3. É de inteira responsabilidade do candidato a consulta do local de prova.
 
 

3. IDENTIFICAÇÃO 

 
3.1. Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento original de identidade, 
de acordo com item 7.19 alínea “b” do Edital.
 
3.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a sua identificação.

 

 

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 

DEFESA S.A. - AMAZUL - torna pública a CONVOCAÇÃO

Seletivo Simplificado para contratação de pessoal a 

preconizado no Art. 12º da Lei 12.706 de 08 de agosto de

13H 

O DOS PORTÕES: 13H45MIN 

deverá consultar o cartão de convocação para a Prova Objetiva, que foi
, no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), através do link específico 

, para obter as informações de data, local, sala e horário das provas.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a Prova Objetiva, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

É de inteira responsabilidade do candidato a consulta do local de prova. 

. Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento original de identidade, 
dital. 

Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a sua identificação.
 
 

11 de fevereiro de 2014 

 

CONVOCAÇÃO para a realização das 

 fim de apoiar o processo de 

de 2012. 

foi disponibilizado no dia 03 de 
), através do link específico – AMAZÔNIA AZUL 

, para obter as informações de data, local, sala e horário das provas. 

O candidato deverá comparecer ao local designado para a Prova Objetiva, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

. Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento original de identidade, 

Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a sua identificação. 


