
      

 

 

EDITAL Nº 3, DE 10 DE JANEIRO DE 2011 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS E DIS CURSIVAS 
 
 

O Presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), nos termos do Edital n.º 
01/2010 do Concurso Público n.º 01/2010 – CFC, de 5 de novembro de 2010, publicado no 
Diário Oficial da União em 8 de novembro de 2010, CONVOCA TODOS OS CANDIDATOS 
INSCRITOS para a REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS no dia 16 
de janeiro de 2011, no local abaixo indicado: 

 
IESB – Instituto de Educação Superior de Brasília 
Campus Edson Machado 
Asa Sul – SGAS 613/614, Lote 97 e 98 
Av. L2 Sul  
Brasília – DF  
CEP 70200-730 
 
A abertura dos portões será feita às 13 horas e fec hamento ocorrerá, 

pontualmente, às 14 horas. Após esse horário não se rá permitido o acesso de 
candidatos .  

 
Os candidatos deverão comparecer ao local com pelo menos meia hora de 

antecedência, munidos de: documento de identidade com fotografia, emitido por órgão 
oficial; comprovante de inscrição; e caneta esferográfica azul ou preta. Os candidatos devem 
estar trajados de forma compatível com o evento. Recomenda-se aos candidatos que 
visitem, com antecedência, o local em que se realizarão as provas. Não será permitida a 
consulta a livros, apostilas e apontamentos ou o uso de quaisquer tipos de calculadoras e de 
aparelhos de comunicação, como telefone celular, “Pager”, HT e outros. Em nenhuma 
hipótese haverá segunda chamada. 
 

O candidato que procedeu a inscrição corretamente, pagou o boleto na forma 
prevista no Edital e que, eventualmente, não consta da lista de inscritos disponível no site 
www.zambini.org.br deverá entrar em contato com o Instituto Zambini por meio do telefone: 
(11) 2367-6689, das 9 às 17 horas, ou pelo e-mail atendimento@zambini.org.br, para 
verificar o ocorrido. 

 
Esta convocação encontra-se também disponível no si te www.zambini.org.br . 

 

Brasília-DF, 10 de Janeiro de 2011. 
 

JUAREZ DOMINGUES CARNEIRO 
Presidente do Conselho Federal de Contabilidade 


