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CURSAN 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02 – Prorrogação do Prazo das Inscrições 
 

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2009 
 

A CURSAN – Companhia Cubatense de Urbanização e Saneamento comunica que a publicação 

referente ao Edital nº. 01/2009, de 21 de novembro de 2009, divulgada no site www.gruhbas.com.br e 

www.cursan.com.br no dia 23/11/2009 terá as seguintes alterações:  

 

Prorrogação do prazo das inscrições até as 18horas (horário de Brasília) do dia 

18/12/2009. 
 

A seguir os itens do edital que sofrerá as alterações: 

 

Onde lê: 

3.1 As inscrições ficarão abertas, exclusivamente através da Internet, de acordo com o item 3.2 deste 

Capítulo, no período de 23 de novembro a 11 de dezembro de 2009 até as 16 horas (horário de 

Brasília). 

 
Leia-se: 

3.1 As inscrições ficarão abertas, exclusivamente através da Internet, de acordo com o item 3.2 deste 

Capítulo, no período de 23 de novembro a 18 de dezembro de 2009 até as 18 horas (horário de 

Brasília). 

 
Onde lê: 

3.10 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova, ainda que tenha 

realizado sua inscrição pela internet, deverá encaminhar uma solicitação por escrito, no período 

destinado às inscrições (de 23/11/2009 a 11/12/2009 - valerá a data de postagem do período 

de inscrições), via sedex com AR - aviso de recebimento ao GRUHBAS – Projetos 

Educacionais e Culturais, localizado na Av. Almirante Cóchrane, nº 194 conj. 51 – Bairro 

Aparecida – Santos – SP, CEP: 11040-002. Não serão aceitos recebimentos de solicitação 

por fac-símile, pelo e-mail e/ou pessoalmente. 

 
Leia-se: 

3.10 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova, ainda que tenha 

realizado sua inscrição pela internet, deverá encaminhar uma solicitação por escrito, no período 

destinado às inscrições (de 23/11/2009 a 18/12/2009 - valerá a data de postagem do período 

de inscrições), via sedex com AR - aviso de recebimento ao GRUHBAS – Projetos 

Educacionais e Culturais, localizado na Av. Almirante Cóchrane, nº 194 conj. 51 – Bairro 

Aparecida – Santos – SP, CEP: 11040-002. Não serão aceitos recebimentos de solicitação 

por fac-símile, pelo e-mail e/ou pessoalmente. 
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CURSAN 

Onde lê: 

4.1.6 O candidato deverá declarar, quando da inscrição,ser portador de necessidades especiais, 

especificando-a na ficha de inscrição e informar se necessita de condição especial para 

realizar sua prova, devendo ainda encaminhar Laudo Médico (com especificações do CID, 

atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência) junto com a cópia do protocolo de 

inscrição e o formulário do Anexo V devidamente preenchido e assinado, no período 

destinado às inscrições (de 23/11/2009 a 11/12/2009 - valerá a data de postagem do 

período de inscrições), via sedex com AR - aviso de recebimento ao GRUHBAS – Projetos 

Educacionais e Culturais, localizado na Av. Almirante Cóchrane, nº 194 conj. 51 – Bairro 

Aparecida – Santos – SP, CEP: 11040-002. Não serão aceitos recebimentos de solicitação por 

fac-símile, pelo e-mail e/ou pessoalmente. 

 

Leia-se: 

4.1.6 O candidato deverá declarar, quando da inscrição,ser portador de necessidades especiais, 

especificando-a na ficha de inscrição e informar se necessita de condição especial para 

realizar sua prova, devendo ainda encaminhar Laudo Médico (com especificações do CID, 

atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência) junto com a cópia do protocolo de 

inscrição e o formulário do Anexo V devidamente preenchido e assinado, no período 

destinado às inscrições (de 23/11/2009 a 18/12/2009 - valerá a data de postagem do 

período de inscrições), via sedex com AR - aviso de recebimento ao GRUHBAS – Projetos 

Educacionais e Culturais, localizado na Av. Almirante Cóchrane, nº 194 conj. 51 – Bairro 

Aparecida – Santos – SP, CEP: 11040-002. Não serão aceitos recebimentos de solicitação por 

fac-símile, pelo e-mail e/ou pessoalmente. 

 

Onde lê: 

4.2.4 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser negro ou afrodescendente, 

especificando-a na ficha de inscrição, devendo ainda encaminhar uma cópia da 

documentação que comprove a raça ou cor de acordo o item 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.3.4 

e 4.2.3.5 junto com a cópia do protocolo de inscrição e o formulário do VI devidamente 

preenchido e assinado, no período destinado às inscrições (de 23/11/2009 a 11/12/2009 - 

valerá a data de postagem do período de inscrições), via sedex com AR - aviso de 

recebimento ao GRUHBAS – Projetos Educacionais e Culturais, localizado na Av. Almirante 

Cóchrane, nº 194 conj. 51 – Bairro Aparecida – Santos – SP, CEP: 11040-002. Não serão 

aceitos recebimentos de solicitação por fac-símile, pelo e-mail e/ou pessoalmente. 

 

Leia-se: 

4.2.4 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser negro ou afrodescendente, 

especificando-a na ficha de inscrição, devendo ainda encaminhar uma cópia da 

documentação que comprove a raça ou cor de acordo o item 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.3.4 

e 4.2.3.5 junto com a cópia do protocolo de inscrição e o formulário do VI devidamente 

preenchido e assinado, no período destinado às inscrições (de 23/11/2009 a 18/12/2009 - 

valerá a data de postagem do período de inscrições), via sedex com AR - aviso de 

recebimento ao GRUHBAS – Projetos Educacionais e Culturais, localizado na Av. Almirante 

Cóchrane, nº 194 conj. 51 – Bairro Aparecida – Santos – SP, CEP: 11040-002. Não serão 

aceitos recebimentos de solicitação por fac-símile, pelo e-mail e/ou pessoalmente. 
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CURSAN 

Onde lê: 

ANEXO IV – CRONOGRAMA 
 

Datas Eventos 

23/11 a 11/12/2009 Período de inscrição via Internet. 

22/12/2009 Divulgação on-line da lista de inscritos por função no site do Gruhbas. 

5/1/2010 
Divulgação on-line do edital de convocação para a realização das provas no 
site do Gruhbas. 

10/01/2010 Data prevista para aplicação das provas objetiva. 

11/1/2010 Data prevista para publicação dos gabaritos. 

12/1/2010 
Prazo previsto para interposição de recursos referente à publicação dos 
gabaritos. 

19/1/2010 
Data prevista para a divulgação da classificação geral a ser afixado na sede da 
CURSAN e no site do Gruhbas - www.gruhbas.com.br. 

20/1/2010 Prazo previsto para a interposição de recursos referentes à classificação geral. 

22/1/2010 
Data prevista para divulgação dos candidatos convocados para a prova prática 
para as funções relacionadas na tabela do item 7.5 do Edital. 

24/1/2010 Data prevista para aplicação da Prova Prática. 

27/1/2010 
Data prevista para a divulgação do resultado da prova prática a ser afixado na 
sede da CURSAN no site do Gruhbas - www.gruhbas.com.br. 

28/1/2010 
Prazo previsto para a interposição de recursos referentes à divulgação do 
resultado da prova prática. 

4/2/2010 
Data prevista para a divulgação da classificação final a ser afixado na sede da 
CURSAN e no site do Gruhbas - www.gruhbas.com.br. 

 

Leia-se: 

 ANEXO IV – CRONOGRAMA 
 

Datas Eventos 

23/11 a 18/12/2009 Período de inscrição via Internet. 

28/12/2009 Divulgação on-line da lista de inscritos por função no site do Gruhbas. 

5/1/2010 
Divulgação on-line do edital de convocação para a realização das provas no 
site do Gruhbas. 

10/01/2010 Data prevista para aplicação das provas objetiva. 

11/1/2010 Data prevista para publicação dos gabaritos. 
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12/1/2010 
Prazo previsto para interposição de recursos referente à publicação dos 
gabaritos. 

19/1/2010 
Data prevista para a divulgação da classificação geral a ser afixado na sede da 
CURSAN e no site do Gruhbas - www.gruhbas.com.br. 

20/1/2010 Prazo previsto para a interposição de recursos referentes à classificação geral. 

22/1/2010 
Data prevista para divulgação dos candidatos convocados para a prova prática 
para as funções relacionadas na tabela do item 7.5 do Edital. 

24/1/2010 Data prevista para aplicação da Prova Prática. 

27/1/2010 
Data prevista para a divulgação do resultado da prova prática a ser afixado na 
sede da CURSAN no site do Gruhbas - www.gruhbas.com.br. 

28/1/2010 
Prazo previsto para a interposição de recursos referentes à divulgação do 
resultado da prova prática. 

4/2/2010 
Data prevista para a divulgação da classificação final a ser afixado na sede da 
CURSAN e no site do Gruhbas - www.gruhbas.com.br. 

 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 
 
 
 

Cubatão, 11 de dezembro de 2009. 

 

 

 

José Carlos Ribeiro dos Santos 

Diretor / Presidente da CURSAN 

 


