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O PRESIDENTE  DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP), no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do  Edital Nº 

1 do Concurso Público para formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista e de Técnico da FINEP,  que passa a ter a redação a seguir 

especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 

 
Onde se lê: 

2.2.9. - Área de Conhecimento 9 - Desenvolvimento de Sistemas 
Pré-requisitos: graduação em Engenharia (Eletrônica, da Computação ou de Telecomunicações), ou em Informática, ou em Ciências da 
Computação ou em Análise de Sistemas ou em curso superior de Tecnólogo em Informática, em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe, se for o caso. 
 
Leia-se: 

2.2.9. - Área de Conhecimento 9 - Desenvolvimento de Sistemas 
Pré-requisitos: graduação em Engenharia (Eletrônica, da Computação, de Telecomunicações ou de Sistemas), ou em Informática, ou em 
Ciências da Computação ou em Análise de Sistemas, ou em Sistemas de Informação, ou em Processamento de Dados, ou ainda, graduação nas 
áreas de Ciências Exatas ou de Engenharias com curso de pós-graduação (lato ou stricto sensu) em Informática, Análise de Sistemas, Tecnologia 
da Informação, Sistemas da Informação, Processamento de Dados, Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou Engenharia de 
Sistemas, ou em curso superior de Tecnólogo em Informática em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro 
no Conselho de Classe, se for o caso. 
 

Onde se lê: 

2.2.10 - Área de Conhecimento 10 - Suporte 
Pré-requisitos: graduação em Engenharia (Eletrônica, da Computação, de Telecomunicações ou de Sistemas), ou em Informática, ou em 
Ciências da Computação ou em Análise de Sistemas ou em Matemática Aplicada e Computacional ou curso superior de Tecnólogo em 
Informática, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe, se for o caso. 
 
Leia-se: 
2.2.10 - Área de Conhecimento 10 - Suporte 
Pré-requisitos: graduação em Engenharia (Eletrônica, da Computação ou de Telecomunicações), ou em Informática, ou em Ciências da 
Computação ou em Análise de Sistemas ou em Matemática Aplicada e Computacional ou em Sistemas de Informação, ou em Processamento de 
Dados, ou ainda, graduação nas áreas de Ciências Exatas ou de Engenharias com curso de pós-graduação (lato ou stricto sensu) em Informática, 
Análise de Sistemas, Tecnologia da Informação, Sistemas da Informação, Processamento de Dados, Ciência da Computação, Engenharia da 
Computação ou Engenharia de Sistemas, ou curso superior de Tecnólogo em Informática, em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe, se for o caso. 
 
 
Onde se lê: 
7.2.1 - 1ª ETAPA - Constituída de 25 questões objetivas de Conhecimentos Básicos, cada uma valendo 1 ponto,  e 25 questões objetivas  de 
Conhecimentos Específicos, cada uma valendo 2 pontos, o que totaliza 75 pontos.  A prova objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter 
eliminatório, será composta de Língua Portuguesa (10 questões), de Língua Estrangeira (5 questões), de Ética no Serviço Público (5 
questões) e de Inovação (5 questões).  
 
Leia-se: 
7.2.1 - 1ª ETAPA - Constituída de 25 questões objetivas de Conhecimentos Básicos, cada uma valendo 1 ponto,  e 25 questões objetivas  de 
Conhecimentos Específicos, cada uma valendo 2 pontos, o que totaliza 75 pontos, ambas de caráter eliminatório e classificatório.  A prova 
objetiva de Conhecimentos Básicos será composta de Língua Portuguesa (10 questões), de Língua Estrangeira (5 questões), de Ética no 
Serviço Público (5 questões) e de Inovação (5 questões).  
 
 
 
Onde se lê: 
7.4.1 - 1ª ETAPA - Constituída de 20 questões objetivas de Conhecimentos Básicos, cada uma valendo 1 ponto,  e 25 questões objetivas de 
Conhecimentos Específicos, cada uma valendo 2 pontos, o que totaliza 70 pontos. A prova objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter 
eliminatório e classificatório será composta de Língua Portuguesa (15 questões) e de Ética no Serviço Público (5 questões).     
 
 
Leia-se: 
7.4.1 - 1ª ETAPA - Constituída de 20 questões objetivas de Conhecimentos Básicos, cada uma valendo 1 ponto,  e 25 questões objetivas de 
Conhecimentos Específicos, cada uma valendo 2 pontos, o que totaliza 70 pontos, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A prova 
objetiva de Conhecimentos Básicos será composta de Língua Portuguesa (15 questões) e de Ética no Serviço Público (5 questões). 
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