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DAERP – Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto 

  CONCURSO PÚBLICO 

RETIFICAÇÃO 01 

MARCO ANTONIO DOS SANTOS, Superintendente interino do DAERP – Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto,  
torna público a retificação e prorrogação das inscrições do Edital de Abertura 001/2013 do Concurso Público, publicado em 
16/07/2013.  
 

Leia-se como consta e não como constou: 

III – DAS INSCRIÇÕES 

3.1.      As inscrições deverão ser realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.institutoqualicon.org.br, no período das 9h do 
dia 19 de julho de 2013 às 21h do dia 05 de setembro de 2013, observado o horário oficial de Brasília/DF e as informações 
contidas neste Edital, que estarão disponíveis no referido endereço eletrônico. Após a data e o horário especificados acima, o 
acesso às inscrições estará bloqueado; 

3.3.1.  O candidato deve efetuar o pagamento referente à taxa de inscrição, POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO, pagável em toda a rede 
bancária, com vencimento para o dia 06 de setembro de 2013; 

3.3.2. O boleto bancário, utilizado para o pagamento da taxa de inscrição, estará disponível no endereço eletrônico 
www.institutoqualicon.org.br, através do “link” correlato ao Concurso do DAERP, até a data de pagamento das inscrições, 06 
de setembro de 2013; 

3.7.     A partir do dia 13 de setembro de 2013, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico do Instituto Qualicon se os dados 
da inscrição efetuada via Internet foram recebidos; 

3.12. O requerimento de inscrição com isenção de pagamento de que trata o item anterior somente será realizado no período das 
9h do dia 19 de agosto de 2013 às 16h do dia 23 de agosto de 2013 (horário de Brasília) via internet por meio do endereço 
eletrônico www.institutoqualicon.org.br; 

3.17.1.  O candidato que efetivar mais de um requerimento de inscrição com isenção de pagamento terá confirmada todas as demais  
inscrições; 

3.17.2. O candidato interessado poderá se inscrever em mais de um Cargo, verificando atentamente, antes de efetuar a sua 
inscrição, o período de realização das provas, estabelecidas no Capítulo VI - Da Prestação das Provas Objetivas, do Edital de 
retificação 01. 

3.18.   O candidato que tiver seu requerimento de inscrição com isenção de pagamento indeferida e recurso improcedente e queira 
participar do certame deverá  gerar os boletos e efetuar os pagamentos de suas inscrições até a data limite de 06 de setembro 
de 2013; 

3.21.   Ao candidato com a inscrição já efetivada no concurso, permanecerão válidas, não sendo necessária uma nova inscrição. 

3.22.   Ao candidato que se inscreveu e não efetuou o pagamento, para participar do certame, deverá gerar segunda via do boleto 
bancário, com a data atualizada e efetivar o pagamento, não sendo necessário gerar uma nova inscrição. 

IV – DAS INSCRIÇÕES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

4.4. O candidato deverá declarar no ato da inscrição, ser pessoa com deficiência, especificá-la e indicar que deseja concorrer às vagas 
reservadas no Formulário de Inscrição. Para tanto, deverá encaminhar durante o período das inscrições (19 de julho a 05 de 
setembro de 2013), via sedex ou carta registrada com aviso de recebimento (AR), ao Instituto Qualicon, aos cuidados do 
Departamento de Planejamento, Desenvolvimento e Execução de Concursos, identificando no envelope “REF: DAERP 
Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto – LAUDO MÉDICO”, localizado na Rua Santa Albina, 18, Vila Sônia, São 
Paulo - SP, CEP 05518-000, a documentação a seguir; 

4.15. Encaminhar sua solicitação, até o término das inscrições (05 de setembro de 2013), via sedex ou carta registrada com aviso de 
recebimento (AR), ao Instituto Qualicon, aos cuidados do Departamento de Planejamento, Desenvolvimento e Execução de 
Concursos, identificando no envelope “REF: DAERP Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto –  SOLICITAÇÃO 
ESPECIAL”, localizado na Rua Santa Albina, 18, Vila Sônia, São Paulo - SP, CEP 05518-000; 

VI – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

6.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de Ribeirão Preto na data prevista de 29 de setembro  e 06 de outubro de 2013, 
observado o horário oficial de Brasília e conforme tabela abaixo; 
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CARGOS DATA DA PROVA/ PERÍODO DE APLICAÇÃO 

Eletricista de Alta Tensão, Mecânico de Manutenção de Bombas, Operador de 
Sistema de Água, Motorista, Pedreiro. 

29/09/2013 
 

Domingo 
 

Período da manhã 

Auxiliar de Laboratório, Borracheiro, Carpinteiro, Eletricista de Auto, Encanador de 
Redes, Mecânico de Máquinas Pesadas, Operador de Máquinas Pesadas, Operador 
de Sistema de Esgotos, Pintor. 

29/09/2013 
 

Domingo 
 

Período da tarde 

Assistente Social, Contador, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro 
Eletricista, Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico 
do Trabalho, Procurador Jurídico; Agente de Fiscalização 

06/10/2013 
 

Domingo 
 

Período da manhã 

Agente de Administração, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em 
Contabilidade. 

06/10/2013 
 

Domingo 
 

Período da tarde 
 

6.2. Os locais e horários serão comunicados oportunamente através de Edital de convocação para as provas a ser publicado na 
Imprensa Oficial do Município, em listas que serão afixadas na sede do DAERP, sito à Rua Amador Bueno, 22, centro, Ribeirão 
Preto - SP e através da Internet nos endereços www.institutoqualicon.org.br e www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br, a partir de 
20 de setembro de 2013; 

 
    2 - Ficam mantidas as demais disposições do Edital de Abertura do Concurso Público 001/2013. 
 
 
 

MARCO ANTONIO DOS SANTOS 

Superintendente interino do DAERP 
 
 

Ribeirão Preto, 15 de agosto de 2013. 

 
Anexo 

Cronograma DAERP 
DATAS EVENTOS 

19/07 a  05/09/2013 Período de Inscrição via Internet, já considerando a prorrogação. 

19 a 23/08/2013 Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

03/09/2013 Divulgação das solicitações de isenção das taxas de inscrição no site do INSTITUTO QUALICON. 

19/07 a 05/09/2013 
Período de entrega do Laudo Médico via Sedex ou carta com AR direcionada ao INSTITUTO 
QUALICON. 

06/09/2013 Data limite para pagamento das inscrições. 

13/09/2013 Divulgação do status da inscrição do candidato via site. 

20/09/2013 
Publicação do Edital de Convocação para as provas objetivas em jornal oficial, fixação no 
DAERP e divulgação no site do INSTITUTO QUALICON.  

29/09/2013 
Aplicação das Provas Objetivas, ver cargos e horários no capítulo VI – DA PRESTAÇÃO DAS 
PROVAS OBJETIVAS 

30/09/2013 Divulgação dos gabaritos no DAERP e no site do INSTITUTO QUALICON a partir das 10h. 

 01 e 02/10/2013 
Prazo para interposição de recurso referente aos gabaritos e aplicação das Provas Objetivas via 
site do INSTITUTO QUALICON.  

06/10/2013 
Aplicação das Provas Objetivas, ver cargos e horários no capítulo VI – DA PRESTAÇÃO DAS 
PROVAS OBJETIVAS 

07/10/2013 Divulgação dos gabaritos no DAERP e no site do INSTITUTO QUALICON a partir das 10h. 

08 e 09/10/2013 
Prazo para interposição de recurso referente aos gabaritos e aplicação das Provas Objetivas via 
site do INSTITUTO QUALICON.  

29/10/2013 Divulgação do Resultado Provisório, em “jornal oficial” e no site do INSTITUTO QUALICON. 

29/10/2013 Envio da resposta dos recursos interpostos aos candidatos via e-mail. 

30 e 31/10/2013 
Prazo para interposição de recurso referente à divulgação do resultado provisório via site do 
INSTITUTO QUALICON. 

14/11/2013 Publicação do Resultado Final e Homologação do Concurso Público. 

 

http://www.institutoqualicon.org.br/

