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    Concurso para a ANP – 2º Curso de Formação  
 
A Escola de Administração Fazendária – ESAF realizará o 2º curso de formação, referente a 
segunda etapa do Concurso Público da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis – ANP, contemplando candidatos que constaram do Anexo II do Edital nº 5/2005-
ANP, que divulgou o Resultado Final da Primeira Etapa do Concurso Publico. 
 
O Edital de Convocação será divulgado no DOU, brevemente, e abrangerá os cargos abaixo: 

- Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural; 
- Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural; 
- Analista Administrativo; 
- Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural; e 
- Técnico Administrativo. 

 
A primeira etapa do concurso público foi realizada pela Fundação CESGRANRIO. 
 
O 2º curso de formação será realizado no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Antônio Carlos, 
375, 12º Andar - Edifício do Ministério da Fazenda, em dependências do Centro Regional de 
Treinamento e Desenvolvimento – CENTRESAF que funciona naquela cidade. 
 
A matrícula para o curso de formação ocorrerá nos primeiros dias de abril de 2006. O prazo de 
matrícula será de três dias, contados da publicação do edital no Diário Oficial da União. Não haverá 
envio de correspondências para os candidatos pelo correio. Os formulários de matrícula e de opção 
pelo auxílio-financeiro deverão ser obtidos na página desta escola. A remessa dos formulários para 
o CEFOR será feita via SEDEX. 
 
Conforme estabelecia o subitem 5.8 do Edital ANP 1/2004, os candidatos a vagas para portadores 
de deficiência já se submeteram à perícia médica, não se fazendo necessária nova avaliação. 
 
Para os candidatos com e-mail, estamos enviando esta nota. Agradecemos sua colaboração no 
sentido de divulgá-la entre participantes desse concurso que você conheça. Também agradecemos a 
comunicação de eventuais mudanças de endereços.  
 
Os cursos realizar-se-ão nos meses de maio e junho próximos. 
 
É importante que os candidatos atentem para o que dispõe o item 3 do Edital 1/2004-ANP, de 21 de 
dezembro de 2004, pois alguns documentos deverão ser solicitados nas cidades onde residem, ou 
residiram nos últimos cinco anos, antes de se deslocarem para o Rio de Janeiro, para participar do 
curso de formação. 
 
Brasília, 28 de março de 2006. 
 
 
 


