
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO 
 

RETIFICAÇÃO Nº VII DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2007  
DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO 

 
 

CONSIDERANDO as ocorrências de extravio de cartão de resposta de 
candidato ao cargo/função de ADMINISTRADOR A – ADMINISTRADOR, e 
dos cartões de respostas de uma unidade escolar onde foram realizadas provas 
para o cargo/função de AUXILIAR TÉCNICO A – MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
INDUSTRIAL, sob guarda e responsabilidade da Consulplan Consultoria, 
organizadora do Concurso Público 001/2007; 

 
CONSIDERANDO QUE tais fatos violam o objetivo principal do 

Concurso Público no tocante a estes cargos/funções, notadamente no que tange 
aos princípios da SELETIVIDADE, IGUALDADE, COMPETITIVIDADE, 
INSTRUMENTALIDADE e LEGALIDADE; 

 
CONSIDERANDO também, no que tange à ética e ao respeito a todos 

os candidatos inscritos nestes cargos/funções, que não seria viável aplicar novas 
provas apenas na cidade onde os problemas ocorreram, uma vez que acarretaria 
danos maiores do que aqueles que se pretende reparar, na medida em que 
afetaria os interesses de todos os que disputam vagas para os referidos 
cargos/funções, ferindo Princípios Constitucionais, notadamente os da 
IMPESSOALIDADE, EFICIÊNCIA, ISONOMIA e LEGALIDADE; 

  
CONSIDERANDO QUE é dever de todos zelar pela integralidade e 

incolumidade do Concurso Público; 
 

A CHESF, nos termos do que lhe permite o Edital 001/2007, 

 
R E S O L V E : 

 
Art 1º - Tornam-se SEM EFEITO as provas aplicadas no dia 15 de julho de 2007 para o cargo/função de ADMINISTRADOR A – 
ADMINISTRADOR e para o cargo/função de AUXILIAR TÉCNICO A – MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL. 

 
Art 2º - A reaplicação da prova escrita para o cargo/função de ADMINISTRADOR A - ADMINISTRADOR se dará no dia 19 DE 
AGOSTO DE 2007, no horário de 09h00min às 12h30min. 
 
Art 3º - A reaplicação da prova escrita para o cargo/função de AUXILIAR TÉCNICO A – MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL se 
dará no dia 19 DE AGOSTO DE 2007, no horário de 15h00min às 18h30min. 

 
Art 4º - Todos os candidatos inscritos para os cargos/funções de ADMINISTRADOR A – ADMINISTRADOR e AUXILIAR TÉCNICO A 
– MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL receberão comunicado via Correios/ECT, e ainda, via e-mail, se informados no ato da 
inscrição, sobre o novo local, data e horário de realização das provas escritas, através de Cartão de Confirmação de Reaplicação 
das Provas Escritas Objetivas de Múltipla Escolha. 

 
Art 5º - Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas a serem realizadas no dia 19 de agosto de 2007 serão 
divulgados na Internet, no site www.consulplan.net, às 14h00min do dia subseqüente ao da nova realização da prova 
escrita. 
 

§ 1º - O prazo de interposição de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas de múltipla escolha 
a serem realizadas no dia 19 de agosto de 2007 se iniciará às 14h00min do dia 20 de agosto de 2007, encerrando-se às 
14h00min do dia 22 de agosto de 2007. 
 

§ 2º - A interposição de recursos poderá ser feita somente via internet, através do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato através do seu número de inscrição no CPF, apenas no prazo recursal 
citado no parágrafo anterior, conforme disposições contidas no site da organizadora Consulplan Consultoria 
www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público da CHESF.  
 
Art 6º - Fica acrescido ao Cronograma de Eventos e ao item 6.2 do Edital 001/2007 esta retificação de n° VII. 
 
Art 7º - Revogam-se as disposições em contrário. Esta retificação VII entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Em 03 de Agosto de 2007. 
 

DILTON DA CONTI OLIVEIRA 
DIRETOR-PRESIDENTE DA CHESF 


