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RETIFICAÇÃO III DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011  
 

A CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento, Estado do Espírito Santo, sociedade de economia mista 
estadual, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse público os 
atos administrativos de sua discricionariedade, retifica o Edital nº. 001/2011 supracitado: 
 
 
1 – Ficam alterados os subitens 5.2 e 5.6.7 do Edital de Concurso Público nº 001/2011, relativamente às datas de realização das 
provas escritas objetivas de múltipla escolha e dos testes físicos, que passam a ter a seguinte redação: 
... 
“5.2 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas para os candidatos a todos os cargos e suas funções na capital 
do Estado do Espírito Santo, Vitória, exceto para os candidatos ao cargo de Técnico de Sistemas de Saneamento nas funções de: 
“Operador de ETA de porte até 500 pontos”, “Operador de ETA de porte até 700 pontos”, “Operador de ETA de porte até 1.200 
pontos”, “Adjunto Administrativo” e “Atendente Comercial I”, que poderão realizar as provas nas cidades de Afonso Cláudio, Barra 
de São Francisco, Castelo, Domingos Martins, Nova Venécia e Montanha, conforme opção de região efetuada no ato da inscrição, 
conforme observações do Anexo I deste Edital, com data inicialmente prevista para o dia 29 de maio de 2011, 
simultaneamente, em dois turnos (matutino – de 09h00 às 12h00min e vespertino – de 14h30min às 17h30min), com duração de 
03 (três) horas para sua realização, incluído o tempo despendido com o processo de identificação civil previsto no subitem 5.4.6 
deste Edital e a distribuição dos cadernos de provas e cartões de respostas aos candidatos, além de outras orientações a serem 
dadas pelo fiscal de sala, conforme disposto no quadro a seguir:”  
... 
“5.6.7 Os testes físicos têm data prevista de realização para o período compreendido entre os dias 27 de junho e 03 de julho 
de 2011, devendo o candidato se atentar para o edital a ser publicado com antecedência acerca dos horários de aplicação dos 
testes para cada um dos locais onde estes serão realizados.”  
... 
 
2 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

 
Vitória/ES, 13 de abril de 2011 

 
 
 

Ricardo Maximiliano Goldschmidt  
Diretor de Relação Com o Cliente da CESAN 

 
 


