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METRÔ - Companhia do Metropolitano de 
São Paulo

CNPJ 62.070.362/0001-06

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1301101062 - OBJETO: Fornecimento de ba-
teria chumbo-ácida (OC nº 373201370922010OC03279) e graxa (OC nº 
373201370922010OC03281).
ADJUDICADA: OC03281: PEFIL COMERCIAL LTDA, item único, R$ 21.168,55 – 
Base: janeiro/11. O item único da OC03279 será tratado oportunamente.

EXTRATO DE CONTRATO
CN 123510106100 - PRAZO: 120 DIAS - DATA: 04/02/11 - VALOR: R$ 39.600,00 
- CONTRATADA: BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - OBJETO: FOR-
NECIMENTO DE BICO INJETOR ESPECÍFICO

CN 866409305100 - PRAZO: 20 MESES - DATA: 29/10/10 - VALOR: R$ 168.616,44 
- CONTRATADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO 
PAULO S/A - OBJETO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MEDIA 
TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO CEASA.

CN 866509305100 - PRAZO: 20 MESES - DATA: 29/10/10 - VALOR: R$ 168.616,44 
- CONTRATADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO 
PAULO S/A - OBJETO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MEDIA 
TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO JAGUARÉ

CN 866609305100 - PRAZO: 20 MESES - DATA: 29/10/10 - VALOR: R$ 168.616,44 
- CONTRATADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO 
PAULO S/A - OBJETO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MEDIA 
TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO CIDADE UNIVERSITÁRIA

SECRETARIA DOS 
TRANSPORTES METROPOLITANOS

GOVERNO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

CESP - Companhia Energética
de São Paulo

Companhia Aberta - CNPJ 60.933.603/0001-78

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletronico nº ASC/GME/5604/2011 à AQUABLUE PRODUTOS PARA TRA-
TAMENTO DE ÁGUA LTDA.

Pregão Eletrônico nº ASC/GB/5095/2010 à empresa Simone Aparecida Mariano 
Transportes - ME 

AVISO DE EDITAIS 
Pregão Eletrônico nºASC/GBB/5508/2011 - Fornecimento de ferramentas manu-
ais. O edital que estabelece as condições de participação estará disponível para 
download a partir de 09/02/2011 no sitio da CESP: www.cesp.com.br\Licitações\ 
Pregão CESP Online. Para a obtenção de senha e credenciamento, condicio-
nantes à participação, acessar o mesmo sítio:“Cadastre sua Empresa”. A data 
de início do envio das propostas ocorrerá a partir das 00h00 (zero hora) do dia 
24/02/2011, até as 10h00 do dia 25/02/2011, sendo que às 10h01 min será dado 
início a Sessão Pública do Pregão no sítio da CESP. Informações: Pedro Luiz - 
Tel: (11) 5613 2362, e-mail: pedro.silva@cesp.com.br.

Pregão Eletrônico n.º ASC/GGJ/5001/2011 - Prestação de serviço de limpeza por 
jateamento de água, do concreto do muro separador central e bloco 43 da UHE 
Engº Souza Dias (Jupiá), cuja Sede está registrada no município de Castilho/SP. 
O edital que estabelece as condições de participação estará disponível para do-
wnload a partir de 08/02/2011 no sitio da CESP : www.cesp.com.br / Licitações / 
Pregão CESP Online. Para a obtenção de senha e credenciamento, condicionan-
tes à participação, acessar o sitio:"Cadastre sua Empresa". Agendar visita até 
17/02/2011 com o Sr Aguinaldo Lima de Moraes Junior- Fone (0xx67) 3509-2371 
A data de início do envio das propostas ocorrerá a partir das 00h00 (zero hora) 
do dia 21/02/2011 até às 09h00 do dia 22/02/2011, sendo que às 09h01 será dado 
início a Sessão Pública do Pregão no sitio da CESP. Informações: Mauricio Cre-
paldi - Tel.: (11) 5613-3674, e-mail: mauricio.crepaldi@cesp.com.br 

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº ASC/GME/5622/2010 à Allnet Telecomunicações e Infor-
mática Ltda.
Departamento de Suprimentos pc886

SECRETARIA DE 
ENERGIA

GOVERNO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 
Estado de São Paulo

CNPJ 60.633.674/0001-55

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010

(ADITIVO Nº 003/2011)
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ATÉ 18/02/2011 E OUTRAS INFORMAÇÕES

www.vunesp.com.br

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT, CNPJ: 
60.633.674/0001-55, comunica de acordo com o Artigo 37, Inciso II, da Constitui-
ção Federal, torna público o Aditivo 003/2011 ao Edital 001/2010.
Edital, Aditivo 001 e Aditivo 002 e demais informações estão disponíveis no site 
da Organizadora www.vunesp.com.br
São Paulo, 08 de fevereiro de 2011.
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
GOVERNO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO

Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo

CNPJ 62.577.929/0001-35

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 

Nº 749-59 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 

REALIZADA EM 14/01/2011
Data: 14 de janeiro de 2011;
Local: Sede Social, à Rua Agueda Gonçalves, 240, Taboão da Serra, São Paulo-SP.
Presença: MARCOS ANTONIO MONTEIRO, Presidente; BRUNO CAETANO RAI-

1. Por motivo de segurança não será permitida a saída de candidato, do local de 
realização das provas, antes de completada 1 (uma) hora do seu início.
II – LOCAIS DE PROVAS
1. As provas serão realizadas na Cidade de São Paulo/SP.
2. Os candidatos deverão apresentar-se de acordo com os dados constantes no 
Cartão Informativo, enviado através de e-mail e disponível no site da Fundação 
Carlos Chagas.
2.1   Ao candidato só será permitida a realização das provas no respectivo local, 
data e horário constantes do Cartão Informativo e do site www.concursosfcc.
com.br.
3. O candidato receberá o Cartão Informativo por e-mail, no endereço 
eletrônico informado no ato da inscrição, sendo de sua exclusiva responsabili-
dade a manutenção/atualização de seu correio eletrônico.
3.1   O Cartão Informativo contém dados importantes para orientação do can-
didato, como o endereço do local em que fará a prova, o número da sala, o 
horário de abertura e fechamento dos portões, sendo aconselhável levá-lo no 
dia do concurso, ainda que não obrigatório.
3.2   Não serão encaminhadas informações do local de prova a candidatos cujo 
endereço eletrônico informado no Formulário de Inscrição esteja incompleto 
ou incorreto.
3.3   A Fundação Carlos Chagas e a Nossa Caixa Desenvolvimento não se res-
ponsabilizarão por informações incorretas, incompletas ou por falha na entrega 
de mensagens eletrônicas causada por endereço eletrônico incorreto ou por 
problemas no provedor de acesso do candidato, tais como: caixa de correio 
eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro 
problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site www.
concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas para verificar as informações 
que lhe são pertinentes.
4. O envio do Cartão Informativo dirigido ao candidato, ainda que extraviado 
ou por qualquer motivo não recebido, não desobriga o candidato do dever de 
consultar as disposições previstas no Edital de Abertura de Inscrições e Ins-
truções Especiais, no presente Edital de Convocação, bem como no site www.
concursosfcc.com.br.
5. O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que 
anteceder a aplicação das provas deverá entrar em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Candidato – SAC, da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 
(0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, dias úteis, das 10 às 16 horas 
(horário de Brasília) ou consultar o site da Fundação Carlos Chagas: www.con-
cursosfcc.com.br.
6. Na hipótese de o nome do candidato não constar das listagens oficiais relati-
vas aos locais de prova de que trata este Edital, a Fundação Carlos Chagas, no 
dia da realização das provas, procederá a inclusão, mediante a apresentação, 
pelo candidato, da comprovação de pagamento do valor da inscrição e o pre-
enchimento de formulário específico. A inclusão ficará sujeita ao estipulado 
nos subitens 17.1 e 17.2 do Capítulo VII, do Edital de Abertura de Inscrições e 
Instruções Especiais.
6.1   Não serão aceitos pedidos de inclusão de cadastro cujo requerimento de 
isenção ou de redução de pagamento do valor da inscrição tenha sido julgado 
improcedente e que o candidato não tenha regularizado sua inscrição por meio 
de pagamento do boleto.
7. Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do dia, local e ho-
rário determinados.
8. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O candidato não pode-
rá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como justi-
ficativa de sua ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja 
o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação 
no Concurso Público.
9. Durante a realização das provas não será permitida nenhuma espécie de con-
sulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, 
manuais, impressos ou quaisquer anotações.
10. Erros de digitação verificados no Cartão Informativo enviado ao candida-
to, ou erros observados nos documentos impressos entregues ao candidato 
no dia de realização das provas quanto ao nome, número de documento de 
identidade, sexo, data de nascimento etc., deverão ser retificados por meio do 
site www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas, de acordo com as 
instruções constantes na página do presente Concurso, até o terceiro dia útil 
após a aplicação das Provas.
10.1   O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos 
do item 10 deste Capítulo deverá arcar, exclusivamente, com as consequências 
advindas de sua omissão.
10.2   O atendimento às alterações solicitadas estará sujeito à análise de via-
bilidade.
11. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de Cargo e/ou à con-
dição de portador de deficiência, o candidato deverá entrar em contato com o 
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas com, 
no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data de realização 
das provas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388.
11.1   Não será admitida troca de opção de Cargo.
11.2   O candidato que não entrar em contato com o SAC no prazo mencionado 
será o exclusivo responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
III – IDENTIFICAÇÃO
1. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando 
documento de identidade original que bem o identifique, como: Carteiras e/ou 
Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas 
Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; 
Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por 
Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem como do-
cumento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; 
Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 
9.503/1997).
1.1   Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, 
com clareza, a identificação do candidato.
1.2   Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização 
das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou 
furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência 
em órgão policial, expedido há, no máximo 30 (trinta) dias, sendo então subme-
tido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e 
de impressão digital em formulário próprio.
1.3   A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo docu-
mento de identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à 
condição de conservação do documento.
2. Com o objetivo de garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público – 
o que é de interesse público e, em especial, dos próprios candidatos – bem 
como sua autenticidade, será solicitado aos candidatos, quando da aplicação 
das provas, a autenticação digital das Folhas de Respostas personalizadas. Se, 
por qualquer motivo, não for possível a autenticação digital, o candidato deverá 
apor sua assinatura, em campo específico, por três vezes.
2.1   A autenticação digital (ou assinaturas) dos candidatos na Folha de Respos-
tas visa atender o disposto no item 8 do Capítulo XIII – Da Admissão, do Edital 
de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais.
IV – MATERIAL
1. Todos os candidatos deverão levar caneta esferográfica de tinta preta e de 
material transparente, lápis preto nº 2 e borracha.
V – OUTRAS DISPOSIÇÕES
1. O candidato deverá consultar o site www.concursosfcc.com.br no primeiro 
dia útil, após a aplicação das provas, para tomar conhecimento da(s) data(s) 
prevista(s) para divulgação do(s) gabarito(s), das questões das provas e/ou 
do(s) resultado(s).
2. Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que estiver fazendo 
uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefo-
ne celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 
smartphone, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como 
protetores auriculares; quem for surpreendido em comunicação com outras 
pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, impresso não permitido ou máqui-
na calculadora ou similar.
3. Os pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, 
chapéus, gorros ou similares, equipamentos eletrônicos, como os indicados no 
item anterior, deverão ser lacrados pelo candidato antes do início das provas, 
utilizando saco plástico e etiqueta fornecidos pela Fundação Carlos Chagas ex-
clusivamente para tal fim.
3.1   Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo candidato, antes de 
serem lacrados.
3.2   Os pertences pessoais lacrados serão acomodados em local a ser indicado 
pelos fiscais de sala de prova, onde deverão permanecer durante todo o perío-
do de permanência dos candidatos no local de prova.
4. Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer lacrados e desligados até a 
saída do candidato do local de realização das provas.
5. A Fundação Carlos Chagas não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local de realiza-
ção das provas, nem por danos neles causados.
6. Por medida de segurança, os candidatos deverão manter as orelhas visíveis 
à observação dos fiscais de sala durante a prova.
7. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala, juntamente 
com as Folhas de Respostas da Prova Objetiva, a Folha de Respostas da Prova 
Discursiva - Redação e o Caderno de Questões personalizado.
8. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, 
a Fundação Carlos Chagas não fornecerá exemplares dos Cadernos de Ques-
tões a candidatos ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após 
o encerramento do Concurso Público.
São Paulo/SP, 07 de fevereiro de 2011.

SECRETARIA 
DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

TERMO ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
1º TAC- Nº 10.245/08-01 -MT, 04/01/201,aditar o valor de: R$ 45.220,00 para R$ 
61.360,01 e prorrogar contrato até 06/01/2012. GIBELLO & GIBELLO LTDA.
1º TAC- Nº 10.245/08-02 -MT, 04/01/201,aditar o valor de: R$ 35.258,00 para R$ 
48.968,73 e prorrogar contrato até 06/01/2012. GIBELLO & GIBELLO LTDA.
1º TAC- Nº 10.245/08-03 -MT, 04/01/201,aditar o valor de: R$ 35.500,00 para R$ 
49.198,27 e prorrogar contrato até 06/01/2012. GIBELLO & GIBELLO LTDA.
1º TAC- Nº 10.245/08-04 -MT, 04/01/201,aditar o valor de: R$ 63.900,00 para R$ 
88.733,55 e prorrogar contrato até 06/01/2012. GIBELLO & GIBELLO LTDA.
1º TAC- Nº 10.245/08-05 -MT, 04/01/201,aditar o valor de: R$ 43.500,00 para R$ 
60.362,46 e prorrogar contrato até 06/01/2012. GIBELLO & GIBELLO LTDA.

EXTRATO DE CONTRATO
PG MT-54163/10 - AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA DESASSOREAMENTO . R$ 
373.300,00 - 02/02/11- NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 
60 - PG nº de Licitantes 1. SP.07/02/11

EXTRATO DE CONTRATO
PG MT-47467/10 - AQUISIÇÃO DE BOMBA VERTICAL BIPARTIDA. R$ 69.000,00 
- 02/02/11 - KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A -120 - PG nº de Licitantes 2. SP 
07/02/11.

FRACASSADA
CV MT-58704/10 - AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) INTERFACES HOMEM MÁQUINA. 
Cumprida a disposição do § 3º do art. 49 da 8666/93, a SABESP comunica o 
fracasso da licitação acima. Dossiê franqueado p/ vistas Av. do Estado, 561, das 
08:30 às 11:30/13:30 às 16:00 h. SP 07/02/11.

EXTRATO DE ALTERAÇÕES DE CONTRATOS
PC-CT (Termo alteração) / objeto (aquisição) / contratada / prazo contratual 
(dias) / valor R$ / data: PC 23698/10-01 (T. Rescisão parcial) / materiais promo-
cionais / Unisilk Com. Merc. Arrem. Leilão Ltda EPP / 180 / 18.992,40 / 14/01/11. 
CT 36983/10-010 (1º T.A. alt. prazo) / Tubos PEAD / Brastubo Ind. Com. Prod. 
Plásticos e Sid. Ltda / 120 / 2.310,00 / 03/01/11. Dossiês franqueados para vis-
tas na R. Dr. Costa Leite 2000 Botucatu-SP. 08/02/11 U. N. Médio Tietê – RM

JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
TP RR nº 53.052/10- A CEL classificou a Proposta Comercial da única Licitante. 
Homologado o resultado, o objeto fica adjudicado à SCOAM Sociedade Cons-
trutora Ltda. Dossiê franqueado p/ vistas na Rua Prof. Antonio Fernandes, 155, 
Registro, das 8:30 às 11:30 / 13:30 às 16:00 h. Registro, 07/02/11 - UN Vale do 
Ribeira.

HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TP RR 36.316/10- A CEL Habilitou todas as licitantes classificadas na Fase Co-
mercial. Homologado o resultado, o objeto fica adjudicado à Sudasa Empresa 
de Saneamento Ltda - EPP. Dossiê franqueado p/ vistas na R. Prof. Antonio Fer-
nandes, 155 - Registro/SP, das 8:30 às 11:30 / 13:30 às 17:00 h. Registro, 07/02/11 
- UN Vale do Ribeira.

EXTRATO DE PEDIDO DE COMPRA
PC ML 51657/10-00, impressoras, R$26.226,00, DIGITAL WORK, ass. 19/01/11, 
p.e. 30 dias, CV, partic.03; PC ML 57064/10-00, colar de tomada, R$54.600,00, 
FUN. PRADO, ass. 04/01/11, p.e. 30 dias, CV, partic.03. SP 07/02/11 ML

COMUNICADO
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP – SES 
ENSEADA torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instala-
ção Nº 68000021 para o SISTEMA COLETIVO DE ESGOTOS SANITARIOS das 
Estações Elevatórias de Esgotos (EEE1, EEE3 e EEE4) do Município de São Se-
bastião. Caraguatatuba, 08/02/11 - U.N.Lit.Norte.

EXTRATO DE CONTRATO
PC Nº 02128/11.01-RB - Aquisição de registros para suprir o Almox. 067, P. Pru-
dente. R$ 2.420,00 - 02/02/11 - Forusi Metais Sanitários Ltda (item 04) – 120 
dias - CV nº de Licitantes 10. P. Prudente/SP, 08/02/11 - U.N. Baixo Paranpanema.

SECRETARIA DE 
SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

Companhia Paulista de Securitização - CPSEC
C.N.P.J./MF nº 11.274.829/0001-07

NIRE 35300373367

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Na forma das disposições legais e estatutárias, são convocados os acionistas 
da Companhia Paulista de Securitização S.A., a se reunirem em Assembléia Ge-
ral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 22 de feverei-
ro de 2011, às 14:30 horas, na sede social, Av. Rangel Pestana nº 300 - 5º andar 
- sala 504, em São Paulo-SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Eleger membro do Conselho Fiscal;
b) Eleger membros do Conselho de Administração.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2011.
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Mauro Ricardo Machado Costa - Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n. 01/2011. Partes: Companhia Paulista de Securitização – CPSEC e 
PS Publicidade e Serviços Ltda. Objeto: Prestação de serviços de publicação 
legal no jornal Diário de São Paulo. Vigência: 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de assinatura. Valor Estimado do Contrato: R$ 15.228,50 (quinze 
mil, duzentos e vinte e oito reais e cinqüenta centavos). Data da assinatura: 
02/02/2011.

SECRETARIA DA
FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de 
Fomento do Estado de São Paulo S.A.

CNPJ 10.663.610/0001-29

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS

A NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO S.A., no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Con-
curso Público para provimento de cargos de Advogado, Analista de Sistemas 
Nível 1 e Contador, regido pelo Edital de Abertura de Inscrições e Instruções 
Especiais publicado em 18 de dezembro de 2010 no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, Caderno Empresarial, com retificação publicada em 30 de dezembro 
de 2010, CONVOCA os candidatos inscritos a prestarem as Provas de acordo 
com as seguintes orientações:
I – DATA, HORÁRIO, DURAÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
Data: 13/02/2011 (Domingo)
PERÍODO: MANHÃ (Horário Local)
Horário de Apresentação: 08h30
Horário de Fechamento dos Portões: 09h
Cargo: Advogado
Provas Objetivas e Discursiva - Redação
Nº de questões: 60
Duração da Prova: 4 horas
Cargos: Analista de Sistemas Nível 1 e Contador
Provas Objetivas
Nº de questões: 60
Duração da Prova: 3 horas

continua continua

continuação continuação


