
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

E FORMAÇÃO DE CADASTRO EM CARGOS DE NÍVEIS 

FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO, MÉDIO E SUPERIOR 

EDITAL Nº 2, LIQUIGÁS/PSP 2/2018, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018 

 
A LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. – LIQUIGÁS torna pública a retificação do Edital nº 1 do 
Processo Seletivo Público PSP 2/2018, publicado no DOU de 10/09/2018, Seção 3, páginas 169 
a 180, que passa a ter as redações a seguir especificadas, permanecendo inalterados os demais 
itens e subitens. 
 
Inclusão da referência do edital no preâmbulo  
 
Onde se lê: 

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. 
EDITAL Nº 1, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO EM CARGOS DE NÍVEIS FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO, MÉDIO E 

SUPERIOR 
 
3.1.4.1 - O(A) candidato(a) que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência 
deverá enviar até as 18 horas do dia 01/10/2018 (horário de Brasília), via upload, por meio de 
link específico no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br) 
imagens legíveis do laudo médico a que se refere o subitem 3.1.2 deste Edital. Após esse 
período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de 
interesse da Administração.  

3.2.5.4 - A convocação para o procedimento de aferição da veracidade da autodeclaração será 
realizada por meio de Edital específico a ser divulgado em 29/01/2018, na página da FUNDAÇÃO 
CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 

3.2.5.11.1 - O(A) candidato(a) terá prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir do dia 

posterior à divulgação, no site da Fundação Cesgranrio, da decisão quanto ao seu não 

enquadramento, para apresentar eventual recurso. 

5.4.3.1 - O(A) candidato(a) que desejar solicitar tratamento diferenciado para realização das 
provas deverá enviar até as 18 horas do dia 01/10/2018 (horário de Brasília), via upload, 
documentos justificativos da(s) mesma(s), por meio de link específico no endereço eletrônico 
da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), confirmando sua(s) pretensão(ões) e 
anexando documentos justificativos da(s) mesma(s).  

9.3.2 - As decisões dos pedidos de revisão do resultado do exame de capacitação física serão 

dadas a conhecer coletivamente e apenas as relativas aos pedidos que forem deferidos, quando 

da divulgação dos resultados finais, em 21/02/2019. 
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Leia-se: 
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A - LIQUIGÁS 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO EM CARGOS DE NÍVEIS FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

E COMPLETO, MÉDIO E SUPERIOR 
EDITAL Nº 1 - LIQUIGÁS/PSP 2/2018, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018. 

 
3.1.4.1 - O(A) candidato(a) que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência 
deverá enviar até as 23h e 59min do dia 01/10/2018 (horário de Brasília), via upload, por meio 
de link específico no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br) 
imagens legíveis do laudo médico a que se refere o subitem 3.1.2 deste Edital. Após esse 
período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de 
interesse da Administração.  

3.2.5.4 - A convocação para o procedimento de aferição da veracidade da autodeclaração será 
realizada por meio de Edital específico a ser divulgado em 29/01/2019, na página da FUNDAÇÃO 
CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 
 
3.2.5.11.1 - O(A) candidato(a) terá prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir do dia 
posterior à divulgação, no site da Fundação Cesgranrio, da decisão quanto ao seu não 
enquadramento, para apresentar eventual recurso. 
 
5.4.3.1 - O(A) candidato(a) que desejar solicitar tratamento diferenciado para realização das 
provas deverá enviar até as 23h e 59min do dia 01/10/2018 (horário de Brasília), via upload, 
documentos justificativos da(s) mesma(s), por meio de link específico no endereço eletrônico 
da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), confirmando sua(s) pretensão(ões) e 
anexando documentos justificativos da(s) mesma(s).  

9.3.2 - As decisões dos pedidos de revisão do resultado do exame de capacitação física serão 

dadas a conhecer coletivamente e apenas as relativas aos pedidos que forem deferidos em 

29/01/2019. 
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