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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/BANESTES SEGUROS, DE 05 DE MARÇO DE 2018 

 

O Diretor Presidente, Senhor Otacilio Pedrinha de Azevedo, no uso de suas atribuições legais, nos termos 

estabelecidos no subitem 15.17, do Edital nº 01/2018, referente ao concurso público para a BANESTES 

SEGUROS, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir 

elencadas: 

 

1. No Anexo I, Conteúdo programático, conhecimentos específicos para o cargo de Assistente Securitário – 

Banestes Seguros, ONDE SE LÊ: 
 

 Fundamentos do direito, fontes de obrigações. Conceitos básicos de seguro: o seguro no tempo, princípios 
básicos do seguro, operações de seguro, contrato de seguro, estrutura técnica da operação de seguro, 
mecanismos de pulverização do risco, ramos de seguros, proposta de seguro, proponente, importância 
segurada, valor de mercado referenciado, vigência de apólice, bônus, comissões de seguros. A Estrutura do 
Sistema de Seguros Privados: Conselho Nacional de Seguros Privados, Superintendência de Seguros Privados, 
Instituto de Resseguros do Brasil, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de 
previdência complementar, corretoras de seguros, estipulante, subestipulante, apólice de seguro, riscos, 
provisões, segurado. (...) 
 
LEIA-SE: 
 
 Fundamentos do direito, fontes de obrigações. Conceitos básicos de seguro: o seguro no tempo, princípios 
básicos do seguro, operações de seguro, contrato de seguro, estrutura técnica da operação de seguro, 
mecanismos de pulverização do risco, ramos de seguros, proposta de seguro, proponente, importância 
segurada, valor de mercado referenciado, vigência de apólice, bônus, comissões de seguros. A Estrutura do 
Sistema de Seguros Privados: Conselho Nacional de Seguros Privados, Superintendência de Seguros Privados, 
Empresas de Resseguros, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de 
previdência complementar, corretoras de seguros, estipulante, subestipulante, apólice de seguro, riscos, 
prêmios, indenizações, segurado. (...) 
 
 
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

 

Vitória-ES, 09 de março de 2018. 

 

Otacilio Pedrinha de Azevedo  

DIRETOR PRESIDENTE 


