MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP
EDITAL DE RETIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO NPS-002/2018
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ – NUCLEP 2018
A Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A – NUCLEP, CNPJ - 42.515.882/0003-30, com fábrica na Av.
General Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200 – Brisamar - Itaguaí – RJ, com base na Lei Federal
n°10.097/2000 e, no Decreto Federal n° 5.598/2005, no Termo de Cooperação Técnica e Financeira firmado
com o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – CNPJ Nº 33.5644.543/001-90, em 01/01/1988,
nos termos da legislação pertinente e nas normas estabelecidas neste Edital, torna pública a primeira
retificação do edital NPS-001/2018, para a realização do Processo Seletivo, visando o preenchimento de vagas
para contratação de aprendizes no Curso de Aprendizagem Industrial do Centro de Treinamento Técnico da
NUCLEP (NUCLEP/CTT), em 2018, mediante as seguintes condições e de acordo com o disposto no presente
Edital.

Onde se Lê:
2.1.3. Ter nascido entre 08/12/1996 a 07/06/2000, na data da contratação como aprendiz. O candidato deverá
ter no mínimo 18 (dezoito) anos e até o máximo de 22 (vinte e dois) anos e 5 (cinco) meses contabilizados na
data da contratação prevista para os dias 07 e 08 de junho de 2018. Para os casos de candidatos que
concorrem como Pessoa com Deficiência (PcD) a idade máxima poderá ser de 24 anos na data de contratação;
Leia-se:
2.1.3. Ter nascido entre 08/01/1996 a 07/06/2000, na data da contratação como aprendiz. O candidato deverá
ter no mínimo 18 (dezoito) anos e até o máximo de 22 (vinte e dois) anos e 5 (cinco) meses contabilizados na
data da contratação prevista para os dias 07 e 08 de junho de 2018. Para os casos de candidatos que
concorrem como Pessoa com Deficiência (PcD) a idade máxima poderá ser de 24 anos na data de contratação;

Onde se Lê:
12.4. Caso o número de candidatos aprovados no Certame não seja suficiente para o preenchimento das vagas
disponíveis, a critério da NUCLEP, poderá ser revisto o critério inicial de aprovação visando o aproveitamento
do maior número de candidatos.
Leia-se:
12.4. Caso o número de candidatos aprovados no Certame não seja suficiente para o preenchimento das vagas
disponíveis, a critério da NUCLEP, será revisto, visando o aproveitamento do maior número de vagas
oferecidas, sendo alterado o número total de pontos exigidos na prova objetiva, necessários para aprovação,
até o preenchimento total de vagas.

Onde se Lê:
ANEXO II - QUADRO DE ETAPAS - QUADRO DE PROVA - CURSO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Número mínimo de pontos exigido na disciplina de Ciências - 04 pontos
Leia-se:
ANEXO II - QUADRO DE ETAPAS - QUADRO DE PROVA - CURSO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Número mínimo de pontos exigido na disciplina de Ciências - 08 pontos

Rio de Janeiro, 21 de Março 2018.
Carlos Amarante
Gerente de Treinamento Técnico
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