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O Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de São Francisco do Sul/SC 
(OGMO/SFS), no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe a Lei nº 12.815/2013 e por contrato 
celebrado com a Fundação Educacional da Região de Joinville (FURJ), mantenedora da Universidade da 
Região de Joinville (UNIVILLE), torna público a ERRATA n° 01/2018 do Edital nº 001/2018/OGMO/SFS 
que trata sobre o Processo Seletivo para concessão de inscrição no Cadastro de Trabalhadores 
Portuários Avulsos (CTPA) do Porto de São Francisco do Sul, para nele fazer constar: 
 
Onde se lê: 
C-1.4 Será considerado classificado na Etapa I - Prova Objetiva, o candidato que obtiver o número 

mínimo de 25 (vinte e cinco) acertos e pelos menos 01 (um) acerto em cada uma das áreas de 
conhecimento (disciplinas) apresentadas no item C-1.2.  

 
Leia-se: 
C-1.4 Será considerado classificado na Etapa I - Prova Objetiva, o candidato que obtiver o número 

mínimo de 20 (vinte) acertos e pelos menos 01 (um) acerto em cada uma das áreas de 
conhecimento (disciplinas) apresentadas no item C-1.2.  

 
Onde se lê: 
C-3.5 Na hipótese de empate na pontuação da prova objetiva, serão adotados os seguintes 

critérios de desempate:  
a) Aplicação do parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal nº 10.741/2003 (para 

candidatos com idade igual ou superior a 60 anos);  
b) Maior número de acertos obtidos na disciplina questões de Conhecimentos Específicos;  
c) Maior número de acertos obtidos na disciplina de Legislação Portuária;  
d) Maior número de acertos obtidos na disciplina de Matemática;  
e) Maior número de acertos obtidos na disciplina de Língua Portuguesa;  
f) Maior número de acertos obtidos na disciplina de Temas Contemporâneos;  
g) Maior número de acertos obtidos na disciplina de Língua Inglesa. 

 
Leia-se: 
C-3.5 Na hipótese de empate na pontuação da prova objetiva, serão adotados os seguintes critérios 
de desempate:  

a) Aplicação do parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal nº 10.741/2003 (para 
candidatos com idade igual ou superior a 60 anos);  
b) Maior número de acertos obtidos na disciplina de Temas Contemporâneos;  
c) Maior número de acertos obtidos na disciplina de Conhecimentos Específicos; 
d) Maior número de acertos obtidos na disciplina de Matemática;  
e) Maior número de acertos obtidos na disciplina de Língua Portuguesa;  
f) Maior número de acertos obtidos na disciplina de Legislação Portuária; 
g) Maior número de acertos obtidos na disciplina de Língua Inglesa. 

 
Onde se lê: 
C-5.  DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Legislação Portuária (04 Questões): Lei Federal nº 12.815, de 5 de junho de 2013; Lei Federal nº 9.719, 
de 27 de novembro de 1998; Decreto Federal nº 8.033, de 27 de junho de 2013. 
 
Leia-se: 
Legislação Portuária (04 Questões): Lei Federal nº 12.815, de 5 de junho de 2013; Lei Federal nº 9.719, 
de 27 de novembro de 1998; Decreto Federal nº 8.033, de 27 de junho de 2013; Decreto 9.048, de 10 
de maio de 2017. 
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