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 ÁGUAS DA PRATA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

 Termo para Interposição de Recurso
Processo adm: 12/2013
Tomada de Preço: 02 / 2013
Fica aberto e cabível tempo para interposição de recurso, no 

prazo de 05 (cinco) dias, da deliberação da Comissão Permanen-
te de Licitação, referente ao julgamento da proposta de preço 
da empresa Construtora Scala Guaçu LTDA. Transcorrido o prazo 
sem que haja interposição de recurso, o processo dará seu curso 
normal para abertura de Propostas de Preços.

Águas da Prata, 18 de fevereiro de 2013.
Dario Batista Oliveira da Silva
Presidente CPL
 HOMOLOGAÇÃO
Samuel da Silva Binati, Prefeito Municipal de Águas da 

Prata, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o resultado 
do Pregão nº. 09/2013.

Empresas vencedoras
Auto Posto Pratense Ltda
Comercial Transdelrei Ltda
Águas da Prata, 19 de fevereiro de 2013.
Samuel da Silva Binati
Prefeito Municipal
 EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Administrativo n.º : 71/2012
Contratante: Município da Estância Hidromineral de Águas 

da Prata
Contratada: Dezena & Sette Construtora Ltda - ME
Objeto: Contratação de empresa para a execução da cons-

trução do velório municipal no Distrito de São Roque da Fartura
Valor: R$ 216.082,27
Recurso: 02.07.02-154525008-4490.51.00
Data de assinatura: 30/12/2012
Vigência: 07/04/2013
 EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
Prorrogação do Contrato Administrativo n.º : 163/2011
Contratante: Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas 

da Prata – SP
Contratada: Prós Pisos Construção Ltda
Objeto: Contratação de empresa para execução do término 

da 1º Etapa de Reforma da Praça de Esportes do Município
Valor: R$ 827.915,96
Recurso: 02.06.01-236956004-4490.51.00
Data de assinatura: 06/12/2012
Vigência: 30/06/2013
 EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Administrativo n.º : 70/2012
Contratante: Município da Estância Hidromineral de Águas 

da Prata
Contratada: Dezena & Sette Construtora Ltda - ME
Objeto: Contratação de empresa para a execução de refor-

ma na quadra da escola municipal Profº Felipe Urtado no Distrito 
de São Roque da Fartura

Valor: R$ 389.895,17
Recurso: 02.03.01-123612008-3490.51.00
Data de assinatura: 31/12/2012
Vigência: 01/03/2013
 RESULTADO DO PREGÃO Nº. 09/2013
A Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata 

torna público o resultado do Pregão nº. 09/2013.
Item 01 – empresa vencedora Auto Posto Pratense Ltda – 

Valor Unitário R$ 2,889 (dois reais e oitenta e oito centavos e 
nove décimos) – Valor Global R$ 416.016,00 (quatrocentos e 
dezesseis mil e dezesseis reais).

Item 02 – empresa vencedora Comercial Transdelrei Ltda 
– Valor Unitário R$ 2,259 (dois reais e vinte e cinco centavos 
e nove décimos) – Valor Global R$ 135.540,00 (cento e trinta e 
cinco mil quinhentos e quarenta reais).

Item 03 – empresa vencedora Comercial Transdelrei Ltda – 
Valor Unitário R$ 2,349 (dois reais e trinta e quatro centavos e 
nove décimos) – Valor Global R$ 82.215,00 (oitenta e dois mil 
duzentos e quinze reais).

Item 04 – empresa vencedora Comercial Transdelrei Ltda – 
Valor Unitário R$ 1,999 (um real e noventa e nove centavos e 
nove décimos) – Valor Global R$ 59.970,00 (cinquenta e nove 
mil novecentos e sessenta reais).

Águas da Prata, 19 de fevereiro de 2013.
Dario Batista Oliveira da Silva
Presidente CPL

 ÁGUAS DE LINDOIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDOIA

 SANEAMENTO AMBIENTAL
 AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº005/2013 - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 003/2013 – REGISTRO DE PREÇO para eventuais 
aquisições de: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA, 
por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
constantes no Edital nº 004/2013 e seus anexos. Os envelopes 
PROPOSTA(1) e HABILITAÇÃO(2), juntamente com os documen-
tos do credenciamento deverão ser entregues e protocolados até 
as 11h do dia 05/03/2013. A sessão pública se dará a partir das 
13h, no mesmo dia e local. As informações poderão ser obtidas 
na Autarquia, na Alameda Rotary,60;pelo Fone (19) 3924-8150 
horário comercial. Edital completo poderá ser retirado no local 
mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00, ou fornecido 
gratuitamente por meio eletrônico no site www.saaeaguas-
delindoia.com.br. Maiores informações através dos e-mails: 
joelferrarisaae@uol.com.br e licitacoes.saae@uol.com.br.Águas 
de Lindóia, 19 de fevereiro de 2013- LUCIANO CARVALHO FIORI 
- Diretor Presidente.

 ÁGUAS DE SÃO PEDRO

 PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO

 Tomada de Preços 09/2013
A Prefeitura do Município da Estância Hidromineral de 

Águas de São Pedro, com sede à Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 
115, Centro, Águas de São Pedro/SP, torna público, para conheci-
mento de interessados, que se acha aberta a Tomada de Preços 
09/2013, que objetiva a contratação de empresa para prestação 
de serviços de exames laboratoriais. O edital poderá ser retirado 
diretamente no endereço supracitado, das 12:00 às 17:00 horas, 
de segunda a sexta-feira. Será exigido cadastramento prévio. 
Os envelopes com a documentação e a proposta deverão ser 
protocolados até às 12:30 horas do dia 12/03/2013 sendo que 
a abertura dos mesmos será neste mesmo dia às 13:00 horas. 
Águas de São Pedro/SP, 19/02/2013. Paulo César Borges – Pre-
feito Municipal.

 ALTINÓPOLIS

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

 Contrato nº 004/2013
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
Contratada: CONTÁBIL STAFF SOCIEDADE CIVIL LTDA
Fundamento: Art. 24, II e 25 II da Lei nº 8666/93.

em especial seu nome, número de inscrição, número do docu-
mento de identidade e a opção de cargo/ área de atuação/ 
região de atuação.

9. - O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal as 
Folhas de Respostas e o Caderno de Questões personalizados.

10. - Durante a realização das Provas não será permitida 
nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candi-
datos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos 
ou quaisquer anotações.

11. - Por razões de ordem técnica, de segurança e de 
direitos autorais adquiridos não serão fornecidos exemplares 
dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições de 
direito público ou privado, mesmo após o encerramento do 
Concurso Público.

 BEC - Bolsa Eletrônica 
de Compras
 CASA CIVIL

 UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

280103 2013PD00133 5.400,00
 TOTAL 5.400,00

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

 UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

29.01.09 2013PD00171 3.343,50

 SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 Comunicado de 20/02/2013
AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BIOLÓGICO

130125 2013PD00035 590,00
SubTotal 590,00

ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PESCA
130128 2013PD00045 2.324,00

SubTotal 2.324,00

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
130217 2013PD00075 3.430,00

SubTotal 3.430,00
TOTAL 6.344,00

 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO
PDS BEC a serem pagas em 22/02/2013
080088
Data: 19/2/2013

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080278 2013PD00096 955,50
 TOTAL 955,50
 TOTAL GERAL 955,50

 SECRETARIA DE 
LOGÍSTICA E TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

 Pagamento BEC para o dia 20/02/13

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

162284 2013PD00659 R$ 30.604,25
 2013PD00660 R$ 1.800,00
 2013PD00661 R$ 5.500,00
 TOTAL R$ 37.904,25

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 UG LIQUIDANTE Nº DA PD VALOR R$

400111 2012PD00060 522,00
400111 2012PD00061 973,75
400121 2012PD00023 864,10

Total Geral de PDs Vencimento 21/02/2013: R$ 2.359,85

 Diário dos Municípios
 ADAMANTINA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013
As FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS tornam 

público e para conhecimento dos interessados que está aberta 
licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, com as seguintes 
características:

OBJETO: aquisição de equipamentos de processamentos de 
dados, proteção e segurança, áudio, vídeo, foto e materiais de 
consumo, Conforme Anexo I e Anexo I – A.

TIPO: Menor preço por item.
CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 

ENVELOPES: 01 de março de 2012, às 8:30 horas.
LOCAL: Setor de Licitação, situado na Rua Nove de Julho nº 

730/740, centro – Adamantina (SP)
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS: 

endereço acima, no horário das 08:00 às 11:00 e das 12:30 
às 17:00 horas, através do fone (18) 3502-7010, 3502-7020 ou 
3502-7028 e no site: www.fai.com.br.

Adamantina (SP), 21 de fevereiro de 2013.
Prof. Dr. Márcio Cardim-Diretor Geral

 AGUAÍ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

 AVISO DE ARQUIVAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
22/2012, PROCESSO LICITATÓRIO N. 0083/2012 - AQUISIÇÃO 
PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. DESPACHO: 
DETERMINO A EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO. (aa) SEBASTIÃO 
BIAZZO

 -AVISO DE LITICAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL REGITRO 
DE PREÇO N. 004/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO N. 005/2013

- OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS 
(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM) PARA FROTA DE 
VEÍCULOS MUNICIPAL

Sessão designada para o dia 04/03/2013 às 09:00 horas. - 
maiores informações no site: www.aguai.sp.gov.br

-Rosângela Ribeiro Custódio - Pregoeira

7.1 - O não comparecimento à prova, qualquer que seja o 
motivo alegado, caracterizará desistência do candidato e resul-
tará em sua eliminação no Concurso Público.

8. - Eventuais erros de digitação verificados no Cartão 
Informativo enviado ao candidato ou erros observados nos 
documentos impressos entregues ao candidato no dia de 
realização da prova, quanto a nome, número de documento de 
identidade, sexo, data de nascimento, endereço e função de jura-
do, deverão ser corrigidos 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 
subsequente à aplicação da Prova Objetiva.

8.1 - O candidato que não solicitar as correções dos dados 
pessoais nos termos do item 8 deste Capítulo deverá arcar, 
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão.

8.2 - O atendimento às alterações solicitadas estará sujeito 
à análise de viabilidade.

9. - 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 presente Edital de Convocação.

III – IDENTIFICAÇÃO
1. - Somente será admitido na sala de prova o candidato 

que estiver portando documento de identidade original que bem 
o identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expe-
didas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Arma-
das, 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 documento de identidade, a exemplo 
das carteiras 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 9.503/97).

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 origi-
nal, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
boletim ou documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião 
em que será submetido à identificação especial, compreenden-
do coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em 
formulário próprio.

1.3 - A identificação especial será exigida, também, do 
candidato cujo documento de identificação gere dúvidas quanto 
à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do 
documento e/ou à própria identificação.

2. - Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Con-
curso Público – o que é de interesse público e, em especial, dos 
candidatos, será solicitada, quando da aplicação das provas, a 
autenticação digital da Folha de Respostas personalizada. 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 Respostas visa a atender o disposto no item 10 do 
Capítulo XIV do Edital de Abertura de Inscrições.

3. - É importante, mas não obrigatório, levar o Cartão 
Informativo, se houver recebido, no dia da prova, pois este 
contém dados necessários para melhor orientação do candidato, 
a exemplo, o endereço do local em que fará prova, o número da 
sala, horário de abertura e fechamento dos portões etc.

IV – MATERIAL
1. - Todos os candidatos deverão levar caneta esferográfica 

de material transparente, de tinta preta, lápis preto nº 2 e 
borracha.

V – OUTRAS DISPOSIÇÕES
1. - O candidato deverá consultar o site www.concursosfcc.

com.br no primeiro dia útil subsequente à aplicação da prova, 
para tomar conhecimento da(s) data(s) prevista(s) para divul-
gação das questões da Prova Objetiva, dos Gabaritos e/ou dos 
Resultados.

2. - Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato 
que estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrô-
nico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, smartphone, 
receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem 
como protetores auriculares e que for surpreendido em comuni-
cação com outras pessoas ou utilizando-se de quaisquer outros 
recursos não permitidos.

2.1 - Por medida de segurança os candidatos deverão 
manter as orelhas visíveis à observação dos fiscais de sala 
durante a prova.

3. - O candidato ao ingressar no local de realização das 
provas, deverá manter desligado qualquer aparelho eletrônico 
que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam 
nos modos de vibração e silencioso.

3.1 - Recomenda-se ao candidato, no dia da realização das 
provas, não levar nenhum dos aparelhos indicados no item 2 
deste Capítulo. Caso seja necessário o candidato portar algum 
desses aparelhos eletrônicos, estes deverão ser acondicionados, 
no momento da identificação, em embalagem específica a ser 
fornecida pela Fundação Carlos Chagas exclusivamente para tal 
fim, devendo a embalagem permanecer fechada até a saída do 
candidato do local de realização das provas.

3.2 - É aconselhável que os candidatos retirem as baterias 
dos celulares, garantindo que nenhum som seja emitido, inclusi-
ve do despertador caso esteja ativado.

4. - Poderá, também, ser excluído do Concurso, o candidato 
que estiver utilizando ou portando em seu bolso os aparelhos 
eletrônicos indicados no item 2 deste Capítulo, após o procedi-
mento estabelecido no item 3 deste Capítulo.

5. - Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais 
como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros ou similares, ócu-
los escuros e protetores auriculares, serão acomodados em local 
a ser indicado pelos fiscais de sala, onde deverão permanecer 
até o término da prova.

5.1 - A Fundação Carlos Chagas e Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo não se responsabilizarão por perda ou 
extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos 
ocorridos no local de realização das provas, nem por danos 
neles causados.

6. - Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer lacrados 
e desligados até a saída do candidato do local de realização 
das provas.

7. - Na Prova Objetiva o candidato deverá assinalar as res-
postas na Folha de Respostas personalizada, único documento 
válido para a correção da prova. O preenchimento da Folha de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que 
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas 
contidas na capa do Caderno de Questões personalizado. Em 
hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por 
erro do candidato.

7.1 - O candidato será o único responsável pelos prejuízos 
advindos de marcações incorretas na Folha de Respostas.

7.2 - O candidato deverá assinar no campo específico e 
preencher os alvéolos, na Folha de Respostas, com caneta esfe-
rográfica de material transparente de tinta preta ou reforçá-los 
com grafite na cor preta, se necessário.

7.3 - Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca 
poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempe-
nho do candidato.

7.4 - Não serão computadas questões não assinaladas da 
Folha de Respostas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível.

8. - O candidato deverá conferir os seus dados pessoais 
impressos nas Folhas de Respostas e no Caderno de Questões, 

Grupo IV – Exercício de atividades ligadas à administra-
ção universitária e experiência profissional (LIMITADO A 1,5 
PONTOS).

Pontuação
Chefia de departamento, coordenador de curso de gradua-

ção ou especialização.
0,75
Atividade profissional relacionada com a área de conheci-

mento. Pontuação por ano.
0,75
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA
ITENS AVALIADOS
PONTUAÇÃO MÃXIMA
1. Plano de Aula
1,0
2. Domínio do Assunto na Apresentação do Conteúdo
4,0
3. Tempo de Duração da Aula (40’ a 60’)
1,0
4. Didática Utilizada
4.1 Clareza, linguagens técnicas e esclarecimento da termi-

nologia utilizada (até 0,5)
4.2 Segurança (até 0,5)
4.3 Ordenação (até 0,5)
4.4 Adequação (até 0,5)
4.5 Técnicas e Recursos (até 0,5)
4.6 Bibliografia utilizada (até 0,5)
4.7 Organização (até 1,0)
4,0

 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

 DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL E AGENTE DE DEFEN-

SORIA PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS E 

DE REDAÇÃO
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no uso de 

suas atribuições, CONVOCA os candidatos inscritos no Concurso 
Público para ingresso na carreira de Oficial e Agente de Defen-
soria Pública, nos termos do Edital de Abertura de Inscrições, 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 
01/12/2012 a prestarem as Provas de acordo com as seguintes 
orientações:

I – DATA, HORÁRIO, DURAÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO 
DE QUESTÕES

Data: 03/03/2013 (Domingo)
PERÍODO: MANHÃ (Horário Local)
Horário de Apresentação: 8h30
Horário de Fechamento dos Portões: 9h
Prova Objetiva
Duração da Prova: 4 horas
Nº de questões: 70 (setenta)
Cargo: Oficial de Defensoria Pública
Prova Objetiva e de Redação
Duração das Provas: 4 horas e 30 minutos
Nº de questões da Prova Objetiva: 70 (setenta)
Cargo: Agente de Defensoria Pública – Todas as áreas de 

atuação
1. - Não será permitida a saída de candidato do local de 

realização da prova antes de completada 1 (uma) hora do seu 
início por motivo de segurança.

II. - LOCAIS DE PROVA
1. - A prova será realizada nas cidades de Araçatuba, Bauru, 

Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Osasco, 
Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São Ber-
nardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos 
Campos, São Paulo, Sorocaba e Taubaté – Estado de São Paulo, 
de acordo com a opção do candidato no ato de sua inscrição.

2. - Além da presente convocação os candidatos serão 
informados quanto ao local e horário de realização da prova 
por meio do Cartão Informativo que será enviado por e-mail e 
estará disponível no site www.concursosfcc.com.br da Fundação 
Carlos Chagas.

2.1 - Ao candidato só será permitida a realização das Provas 
na respectiva data, no local e no horário definidos na presente 
convocação, no Cartão Informativo, no site da Fundação Carlos 
Chagas.

3. - O candidato deverá receber o Cartão Informativo por 
e-mail, no endereço eletrônico informado no ato da inscrição, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção e atuali-
zação de seu correio eletrônico.

3.1 - Não serão encaminhadas informações do local de 
prova a candidatos cujo endereço informado no Formulário de 
Inscrição esteja incompleto ou incorreto.

3.2 - A Fundação Carlos Chagas e a Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo não se responsabilizam por informações 
de endereço 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 da Funda-
ção Carlos Chagas para verificar as informações que lhe são 
pertinentes.

4. - O candidato que não receber por e-mail o Cartão 
Informativo até o 3º (terceiro) dia que antecede a aplicação da 
prova, deverá:

a) - 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, úteis, das 10 às 
16 horas (horário de Brasília); ou

b) - consultar o site www.concursosfcc.com.br da Fundação 
Carlos Chagas.

4.1 - A comunicação feita por intermédio de e-mail é mera-
mente informativa, não desobrigando o candidato do dever de 
acompanhar as disposições previstas no Edital de Abertura de 
Inscrições, no presente Edital de Convocação e no site www.
concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas.

5. - Caso haja inexatidão na informação relativa à Cidade 
de Prova e/ou Cargo/ Área de Atuação/ Região de Atuação e/ou 
à condição 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 da prova, pelo 
telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, em dias 
úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília).

5.1 - O candidato que não entrar em contato com o Serviço 
de Atendimento ao Candidato – SAC, no prazo mencionado, 
será o único responsável pelas consequências advindas de sua 
omissão.

6. - Na hipótese de o nome do candidato não constar nas 
listagens oficiais relativas aos locais de prova de que trata este 
Edital, a Fundação Carlos Chagas, no dia da realização da prova, 
procederá a inclusão condicional do candidato, com o preen-
chimento de formulário específico mediante a apresentação do 
comprovante de recolhimento do valor da inscrição ou boleto 
bancário com comprovação de pagamento. A inclusão ficará 
sujeita ao estabelecido no item 20 e subitens 20.1 e 20.2, do 
Edital de Abertura de Inscrições.

6.1 - Não serão aceitas as solicitações de inclusão de 
cadastro, cujo pedido de isenção ou de redução de pagamento 
do valor de inscrição fora julgado improcedente.

6.2 - Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova 
fora da data, local e horário determinados.

7. - Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
O candidato não poderá alegar desconhecimentos acerca da 
data, local e horário de realização da prova como justificativa 
de sua ausência.


