
EDITAL DE LISTA FINAL DE CANDIDATOS, CANDIDATOS PCD, LOCAL DE PROVA E 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 

Nº 1/2012. 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA VAGAS E 
CADASTRO DE RESERVA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. 

 
 

A CEB – Distribuição S/A., por seu Presidente Rubem Fonseca Filho, no uso de suas atribuições 
legais, em cumprimento ao que determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o 
Decreto nº 21.688/2000 e as demais legislações pertinentes, bem como a autorização do 
Conselho de Política de Recursos Humanos - CPRH, publicada no DODF nº. 135, de 10 de Julho 
de 2012, em conformidade com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, o Regimento 
Interno da CEB Distribuição S/A e a aprovação da Diretoria por meio da 322ª Reunião 
Ordinária da Diretoria Colegiada da CEB D, torna público, 
 
Art. 1º - A lista final de inscritos após recursos com o número de inscrição, nome e cargo está 
disponível nos sites www.exatuspr.com.br e www.ceb.com.br a partir do dia 27/02/2014. 
 
Art. 2º - A lista de candidatos inscritos sob a condição de Pessoas com Deficiência está 
disponível nos sites www.exatuspr.com.br e www.ceb.com.br a partir do dia 27/02/2014. 
 
Art. 3º - O local de prova, endereço e sala dos candidatos inscritos está disponível nos sites 
www.exatuspr.com.br e www.ceb.com.br a partir do dia 27/02/2014. 
 
Art. 4º - Fica retificado o item 7, subitem 7.1, alínea "g", passando a ter a seguinte redação: 
 
7. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
7.1 Em qualquer fase do concurso será excluído o candidato que: 
g) copiar em papel ou qualquer outro material o gabarito da prova, senão no rascunho 
constante na capa do Caderno de Questões ou o próprio Caderno de Questões, que o candidato 
poderá levar consigo após o horário permitido; 
 
 

 
Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2014. 

 
 
 
 

RUBEM FONSECA FILHO 
Presidente CEB 

 
 
 
 
 
 
 
 


