
 

 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA (EMAP) 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL 

MÉDIO  
EDITAL Nº 15 – EMAP, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
O Presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), em atenção ao 

trânsito em julgado da sentença proferida no processo judicial nº 0863980-02.2018.8.10.0001, em 
andamento na 13ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, torna pública a 
inclusão do candidato Elvis Adriany Linhares Rabelo, inscrição nº 10010825, no resultado final na 
perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência e no resultado final no 
concurso público, divulgados por meio dos subitens 1.1.3 e 3.1.12.1 do Edital nº 8 – EMAP, de 1º 
de outubro de 2018, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital, 
conforme a seguir especificado. 

Torna público, ainda, em razão da inclusão acima, que os candidatos ao Cargo 12: 
Assistente Portuário – Área: Administrativa, considerados pessoas com deficiência classificados a 
partir da 1ª posição, passar a ter sua classificação alterada mediante a inclusão de uma unidade. 
[...] 
1 DO RESULTADO FINAL NA PERÍCIA MÉDICA DOS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM 
DEFICIÊNCIA 
1.1 Relação final dos candidatos considerados na perícia médica pessoas com deficiência, na 
seguinte ordem: cargo/área, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 
[...] 
1.1.3 CARGO 12: ASSISTENTE PORTUÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA 
[...] 10010825, Elvis Adriany Linhares Rabelo. [...] 
[...] 
3 DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO 
3.1 Resultado final no concurso público, na seguinte ordem: cargo/área, número de inscrição, 
nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso público. 
[...] 
3.1.12 CARGO 12: ASSISTENTE PORTUÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA 
[...] 
3.1.12.1 Resultado final no concurso público dos candidatos considerados na perícia médica 
pessoas com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem 
de classificação, nota final e classificação final no concurso público. 
[...] 10010825, Elvis Adriany Linhares Rabelo, 74.07, 1. [...] 
[...] 
 

EDUARDO DE CARVALHO LAGO FILHO 
Presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP) 

 
 


