PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO EM CARGOS DE
NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL SUPERIOR
EDITAL Nº 2 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A./PSP- 1/2014, DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. torna pública a retificação do Edital nº01/2014 do Processo Seletivo Público,
publicado no DOU do dia 15 de dezembro de 2014, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo
inalterados os demais itens e subitens do referido Edital.

Onde se lê:
PROFISSIONAL JÚNIOR

REQUISITOS / EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES/REMUNERAÇÃO

ÊNFASE EM VENDAS A REDE

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de
nível superior, bacharelado, em Administração de Empresas, ou em Economia, ou em Marketing, ou em Engenharia,
reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no respectivo
Conselho de Classe, acrescido de Carteira Nacional de Habilitação de, no mínimo, categoria B.

AUTOMOTIVA

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: participar da comercialização de combustíveis líquidos, gás natural, lubrificantes,
serviços e produtos de conveniência da área automotiva negociando prazos, preços e formas de pagamento junto
aos fornecedores e clientes; acompanhar as tendências do mercado e seus respectivos segmentos; elaborar planos
de marketing avaliando economicamente propostas comerciais; realizar pesquisas e ações voltadas ao mercado,
cliente e franqueados com foco em produtividade e rentabilidade.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 5.249,89 com garantia de remuneração mínima de R$ 8.866,74.

Leia-se:
PROFISSIONAL JÚNIOR

REQUISITOS / EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES/REMUNERAÇÃO

ÊNFASE EM VENDAS A REDE

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de
nível superior, bacharelado, em Administração, ou em Economia, ou em Marketing, ou em Engenharia, reconhecido
pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho de
Classe, acrescido de Carteira Nacional de Habilitação de, no mínimo, categoria B.

AUTOMOTIVA

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: participar da comercialização de combustíveis líquidos, gás natural, lubrificantes,
serviços e produtos de conveniência da área automotiva negociando prazos, preços e formas de pagamento junto
aos fornecedores e clientes; acompanhar as tendências do mercado e seus respectivos segmentos; elaborar planos
de marketing avaliando economicamente propostas comerciais; realizar pesquisas e ações voltadas ao mercado,
cliente e franqueados com foco em produtividade e rentabilidade.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 5.249,89 com garantia de remuneração mínima de R$ 8.866,74.
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