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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO 
CONCURSO PÚBLICO 

 
EDITAL Nº 01/2011.07 

DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PROVAS OBJETIVAS, ESTUDO DE CASO E AVALIAÇÃO DE 
TÍTULOS 

 

A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, tendo em vista o Concurso Público (01/2011) 
destinado ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro de reserva para ingresso no Nível Sênior dos 
cargos de Analista Superior I, II, III e IV, regido pelo Edital de Abertura de Inscrições publicado no Diário Oficial da 
União, de 11/02/2011 e retificações posteriores, INFORMA QUE: 
 
I –- os recursos interpostos quanto à aplicação das provas, questões e gabaritos preliminares foram analisados e 
as respectivas respostas ficarão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas, pelo prazo de 7 dias, conforme 
item 12 do Capítulo XII do Edital de Abertura de Inscrições, a contar da data desta publicação. 
 
II – em face da análise dos recursos interpostos, houve atribuição de questões a todos os candidatos presentes à 
prova, bem como alterações de gabaritos. As referidas alterações e atribuições estarão disponíveis no site da 
Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) a partir da publicação deste Edital. 
 
III – os resultados das Provas Objetivas, Estudo de Caso e da Avaliação dos Títulos estarão disponíveis no site da 
Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) a partir da publicação deste Edital, de acordo com os itens 8 
e 9 do Capítulo XVI do Edital de Abertura de Inscrições. 
 
IV – que será concedida vista da Prova de Estudo de Caso de acordo com o estabelecido no item 5 e respectivos 
subitens do Capítulo XII do Edital de Abertura de Inscrições. 

1. A vista da Prova de Estudo de Caso estará disponível no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br a 
partir da publicação deste Edital. 

2. Para o acesso à prova, o candidato deverá seguir as instruções disponíveis no link de vista de prova 
constante do site da Fundação Carlos Chagas. 

 
V – que os recursos quanto aos Resultados das Provas Objetivas, à Vista da Prova de Estudo de Caso e a 

avaliação dos Títulos, deverão ser interpostos, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação deste Edital, 
conforme Capítulo XII do Edital de Abertura de Inscrições. 

 
Brasília/DF, 13 de julho de 2011. 
Antonio Gustavo Matos do Vale 
Presidente 


