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Edital nº 7, de 29 de fevereiro de 2008 
 
 

  A SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS – SUFRAMA 
torna pública a retificação do subitem 6.3 e 6.4.17, do Edital nº 1, de 18 de dezembro de 
2007, publicado no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2007, e do Edital de 
Retificação nº 4, de 24 de janeiro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 28 de 
fevereiro de 2008, que trata de Concurso Público, conforme a seguir especificado, 
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 
 
Onde se lê: 6.3 As inscrições e a impressão do respectivo boleto eletrônico de pagamento serão 
realizadas pela Internet no endereço eletrônico www.funrio.org.br, da FUNRIO, e no endereço 
eletrônico www.suframa.gov.br, da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 
no período da zero hora do dia 28/01/2008 às vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos do dia 
03/03/2008 e nos Postos Credenciados, conforme tabela abaixo, no horário das 09 às 17h30, no 
mesmo período, onde serão disponibilizados computadores e pessoal treinado para a realização de 
inscrições de candidatos que não tenham acesso próprio à Internet. 
 
Leia-se: 6.3 As inscrições e a impressão do respectivo boleto eletrônico de pagamento serão 
realizadas pela Internet no endereço eletrônico www.funrio.org.br, da FUNRIO, e no endereço 
eletrônico www.suframa.gov.br, da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 
no período da zero hora do dia 28/01/2008 às vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos do  dia 
07/03/2008 e nos Postos Credenciados, conforme tabela abaixo, no horário das 09 às 17h30, no 
mesmo período, onde serão disponibilizados computadores e pessoal treinado para a realização de 
inscrições de candidatos que não tenham acesso próprio à Internet. 
 
Onde se lê: 6.4.17 Os boletos bancários emitidos no último dia do período de inscrições poderão 
ser pagos até o dia 05/03/2008. 
 
Leia-se: 6.4.17 Os boletos bancários emitidos no último dia do período de inscrições poderão ser 
pagos até o dia 11/03/2008. 
 
                Manaus, 29 de fevereiro de 2008. 
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