MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 2/2012
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA torna pública a retificação das
datas constantes dos itens e subitens 4.2., 4.12., 4.13.1., 5.1., 5.2., 5.7., 6.6.1., 6.6.4.1., 6.7., 9.1., e a
retificação dos itens 2.3., 7.2.,e dos subitens 7.3.5., 9.1.1., no Edital ANA nº 1, de 13/8/2012, publicado
no Diário Oficial da União de 14/8/2012, Seção 3, págs. 108/111, conforme a seguir especificado,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
(...)
2.3. O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos, contado a partir da data da homologação
de seu resultado final, podendo, por interesse da ANA, ser prorrogado por igual período.
(...)
4.2. Será admitida a inscrição exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico da Cetro
Concursos (www.cetroconcursos.org.br), solicitada no período entre 9 horas do dia 20 de agosto de
2012 e 23 horas e 59 minutos do dia 27 de setembro de 2012, observado o horário oficial de
Brasília/DF, conforme especificado no Capítulo V.
(...)
4.12. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá
encaminhar, por SEDEX, no período de 20 de agosto a 27 de setembro de 2012, solicitação com a
sua qualificação completa e detalhamento dos recursos necessários para a realização da prova,
identificando no envelope: nome, código: 101 e cargo: Técnico Administrativo, ao qual está
concorrendo, e nome do Concurso Público – ANA – 1/2012, aos cuidados do Departamento de
Planejamento de Concursos Públicos da Cetro Concursos, localizado à Avenida Paulista, 2.001, 13º
andar – CEP 01311-300 – Cerqueira César – São Paulo/SP.
(...)
4.13.1. A solicitação entregue ou postada após a data de encerramento das inscrições, 27 de setembro
de 2012, será indeferida.
(...)
5.1. Será admitida a inscrição exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico da Cetro
Concursos (www.cetroconcursos.org.br), solicitada no período entre 9 horas do dia 20 de agosto de
2012 e 23 horas e 59 minutos do dia 27 de setembro de 2012, observado o horário oficial de
Brasília/DF.
(...)
5.2. O candidato que desejar efetivar sua inscrição deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por
meio do Boleto Bancário, com vencimento para o dia 28 de setembro de 2012.
(...)
5.7. A partir do dia 15 de outubro de 2012, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico da
Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) se os dados da inscrição, efetuada pela Internet, foram

recebidos e se o valor da inscrição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato
com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Cetro Concursos, para verificar o ocorrido, por
meio do telefone (0xx11) 3146-2777, no horário das 8h às 18h, exceto sábados, domingos e feriados.
(...)
6.6.1. O candidato, cujo pedido de isenção do pagamento do valor da taxa inscrição for deferido,
deverá realizar sua confirmação de inscrição entre os dias 15 e 27 de setembro de 2012, no endereço
eletrônico da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) como única forma de garantir sua
participação no concurso público.
(...)
6.6.4.1. O boleto bancário poderá ser impresso no período de 15 de setembro até às 15h do dia 28 de
setembro de 2012 e quitado até o dia 28 de setembro de 2012, data limite para o pagamento da
inscrição.
(...)
6.7. O boleto bancário poderá ser pago em qualquer agência bancária, com vencimento para o dia 28
de setembro de 2012.
(...)
7.2. Considera-se Pessoa com Deficiência aquele que se enquadra nas categorias discriminadas no art.
4º do Decreto nº 3.298, de 1999, na Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ e na Súmula
nº 45 da Advocacia-Geral da União - AGU.
(...)
7.3.5. Caso o candidato não tenha sido qualificado pela Equipe Multiprofissional como deficiente, nos
termos do art. 4º do Decreto nº 3.298, de 1999, da Súmula nº 377 do STJ e da Súmula nº 45 da AGU,
este perderá o direito de concorrer às vagas reservadas a candidatos em tal condição e passará a
concorrer juntamente com os candidatos de ampla concorrência, observada a ordem de classificação.
(...)
9.1. As Provas serão realizadas no Distrito Federal, na data prevista de 11 de novembro de 2012, em
locais a serem comunicados oportunamente por meio de Edital de Convocação para as Provas, a ser
publicado no Diário Oficial da União e divulgado por meio da Internet no endereço eletrônico da Cetro
Concursos (www.cetroconcursos.org.br) e da ANA (www.ana.gov.br), observado o horário oficial de
Brasília - DF.
(...)
9.1.1. As provas do concurso público têm aplicação prevista para o período matutino, a ser
informado por ocasião da publicação do Edital de Convocação.
Brasília, 11 de setembro de 2012.

VICENTE ANDREU
Diretor-Presidente da ANA

