
 

 
 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. - AGERIO 

Concurso Público para Provimento de Vagas em Cargos de Nível Superior 
Edital Retificador nº 01/2014, de 20 de março de 2014 

 
O Diretor Presidente e a Diretora da Área de Administração e Finanças da AGÊNCIA 
DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. - AGERIO, no uso de suas 
atribuições, tornam pública a retificação do Edital 01/2014 que estabelece normas para 
a realização de Concurso Público. 
 
Art. 1º No capítulo 3. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO, subitem 3.6.; 
Onde se lê: "O empregado será acompanhado pelo período de 01 (um) ano e antes do 
término deste período será avaliado pelo gestor a que estiver subordinado, e este 
gestor opinará de forma conclusiva, em conjunto com a Gerência Executiva de 
Administração de Recursos Humanos da empresa, sobre a conveniência da 
permanência do empregado a serviço da AGERIO. Após a avaliação positiva, o 
empregado é automaticamente promovido ao nível salarial imediatamente superior ao 
inicial, conforme previsto no Plano de Cargos e Salários da AGERIO." 
 
Leia-se: "O empregado será acompanhado pelo período de 01 (um) ano e antes do 
término deste período será avaliado pelo gestor a que estiver subordinado, e este 
gestor opinará de forma conclusiva, em conjunto com a Gerência Executiva de 
Administração de Recursos Humanos da empresa, sobre a conveniência da 
permanência do empregado a serviço da AGERIO. Após a avaliação positiva, o 
empregado recebe automaticamente progressão ao grau salarial imediatamente 
superior ao inicial, conforme previsto no Plano de Cargos e Salários da AGERIO.” 
 
 
Art. 2º No capítulo 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, subitem 1.2.; 
Onde se lê: “O ANEXO I - Quadro de Vagas - relaciona os cargos, as áreas de 
atuação e a distribuição de vagas (total de vagas, vagas de ampla concorrência, vagas 
reservadas para candidatos portadores de deficiência e para cotistas)”.  
 
Leia-se: “O ANEXO I - Quadro de Vagas - relaciona os cargos e a distribuição de 
vagas (total de vagas, vagas de ampla concorrência, vagas reservadas para 
candidatos portadores de deficiência e para cotistas)”.  
 
 
 
  
 
 
Rio de Janeiro, 20 de março de 2014 
 
________________________________ 
Helia Lucia Patricia de Azevedo 
Diretora 
Diretoria de Administração e Finanças 

________________________________ 
José Domingos Vargas 
Presidente 

 


