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ção da prova, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo 
ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido 
à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de 
impressão digital em formulário próprio.
9.3 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.
10. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato 
não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de provas estabelecidos 
no Edital de Convocação, a Fundação Carlos Chagas procederá a inclusão do 
candidato, mediante a apresentação, pelo candidato, do boleto bancário com 
comprovação de pagamento, com o preenchimento de formulário específico.
10.1 A inclusão de que trata o item 10 será realizada de forma condicional e 
será analisada pela Fundação Carlos Chagas, na fase do Julgamento da Prova 
Objetiva com o intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição.
10.2 Constatada a improcedência da inscrição, de que trata o item 10, a mesma 
será automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemen-
te de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
11. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta es-
ferográfica de tinta preta de material transparente.
11.1 Por medida de segurança os candidatos deverão manter as orelhas visí-
veis à observação dos fiscais de sala durante a prova.
12. No ato da realização da Prova Objetiva serão fornecidos o Caderno de 
Questões personalizado e a Folha de Respostas pré-identificada com os dados 
do candidato, para aposição da assinatura no campo próprio e transcrição das 
respostas com caneta esferográfica de tinta preta.
13. Na Prova Objetiva o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de 
Respostas personalizada, que será o único documento válido para a correção 
da prova. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabi-
lidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas na capa do Caderno de Questões personalizado. Em hipó-
tese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
13.1 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respos-
tas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, 
prejudicando o desempenho do candidato.
13.2 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de 
Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.
13.3 O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas, com 
caneta esferográfica de tinta preta.
13.4 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais 
de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
14. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha de Respostas 
e o Caderno de Questões personalizados.
15. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códi-
gos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
16. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha 
de Respostas e no Caderno de Questões, em especial seu nome, número de 
inscrição, número do documento de identidade e opção de Escolaridade/Curso/
Regional de Classificação.
17. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das 
normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao concurso, aos comunica-
dos, às instruções ao candidato e/ou às instruções constantes das provas, bem 
como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na 
aplicação das provas.
18. Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que:
a)  apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer to-
lerância;
b)  apresentar-se em local diferente da convocação oficial;
c)  não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
d)  não apresentar documento que bem o identifique;
e)  ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f)  ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do início das 
provas;
g)  fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovan-
te de inscrição ou em qualquer outro meio, que não o autorizado pela Fundação 
Carlos Chagas no dia da aplicação das provas;
h)  ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de 
Questões ou outros materiais não permitidos;
i)  lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j)  não devolver integralmente o material recebido;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em com-
portamento indevido;
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se 
de livro, anotação, impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar;
m) estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de 
aparelho eletrônico ou de comunicação tais como: telefone celular, tablets ou 
outros equipamentos similares;
n)  estiver fazendo uso de protetor auricular, lápis, lapiseira, marca-texto ou 
borracha.
18.1 Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os 
candidatos possam acompanhar o tempo de prova.
19. 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.
19.1 Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar ne-
nhum dos objetos indicados na alínea “m” e “n”, item 18 deste Capítulo.
19.2 Caso seja necessário o candidato portar algum dos objetos indicados na 
alínea “m” e “n”, item 18, 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 lacra-
da embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.
19.3 É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, ga-
rantindo que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso esteja 
ativado.
19.4 Poderá, também, ser excluído do Concurso, o candidato que estiver utili-
zando ou portando em seu bolso os objetos indicados na alínea “m” e “n”, item 
18 deste Capítulo, após o procedimento estabelecido no subitem 19.2 deste 
Capítulo.
19.5 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, 
bonés, chapéus, gorros ou similares, óculos escuros e protetores auriculares, 
serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala, onde deverão 
permanecer até o término da prova.
19.6 A Fundação Carlos Chagas e a Sabesp não se responsabilizarão por perda 
ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no 
local de realização das provas, nem por danos neles causados.
20. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de 
romper-se o lacre dos envelopes mediante termo formal e na presença de 3 
(três) candidatos nos locais de realização das provas.
21. Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de 
verificarem-se falhas de impressão, o Coordenador do Colégio, antes do início 
da prova, diligenciará no sentido de:
a)  substituir os Cadernos de Questões defeituosos;
b)  em não havendo número suficiente de Cadernos para a devida substitui-
ção, procederá à leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, 
um Caderno de Questões completo;
c)  se a ocorrência verificar-se após o início da prova, o Coordenador do Es-
tabelecimento onde for acontecer a aplicação de provas, após ouvido o Plantão 
da Fundação Carlos Chagas, estabelecerá prazo para reposição do tempo usado 
para regularização do caderno.
22. Não haverá, por qualquer motivo, a prorrogação do tempo previsto para 
a aplicação das provas, especialmente em virtude de afastamento do candidato 
da sala.
23. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora do local, data e 
horário determinados.
24. Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, 
visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado pro-
cessos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato será automaticamente 
eliminado do Concurso.
25. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiri-
dos, não serão fornecidos exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos 
ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do 
Concurso. 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 das questões da Prova Objetiva, dos gabari-
tos e/ou dos resultados.
25.1 As questões das Provas Objetivas ficarão disponíveis pelo prazo de 7 
(sete) dias a contar da data de divulgação no site www.concursosfcc.com.br.
X - DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
1. A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório. Será avaliada na 
escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, valendo 1 (um) ponto cada questão.
2. Serão considerados habilitados os candidatos mais bem classificados até 
30 vezes o número de vagas por Escolaridade/Curso/Regional de Classificação.
3. Os candidatos com deficiência serão habilitados na mesma proporção dos 
demais candidatos, ou seja, 30 vezes o número de vagas a eles reservadas, de 
acordo com o Capítulo VII deste Edital.
4. Os demais candidatos serão excluídos do Concurso.
XI - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS
1. A nota final dos candidatos habilitados será igual ao total de pontos obtido 
na Prova Objetiva.
2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente de nota 
final, em Listas de Classificação por Escolaridade/Curso/Regional de Classifi-
cação:
a) a primeira lista contendo a classificação de todos os candidatos, por Es-
colaridade/Curso/Regional de classificação, incluindo os inscritos como candi-
datos com deficiência;
b) a segunda lista contendo somente a classificação dos inscritos como can-
didatos com deficiência por Escolaridade/Curso/Regional de classificação.

tas. Uma por ordem de classificação geral, com todos os candidatos e uma 
especial, apenas com os candidatos com deficiência. Por ocasião da admissão, 
a ordem de classificação geral será respeitada e serão chamados os candidatos 
classificados nas duas listas (geral e especial). Os candidatos da lista especial 
serão convocados de acordo a reserva de 10% (dez por cento) das vagas por 
Escolaridade/Curso/Regional de Classificação, esgotada a reserva legal estabe-
lecida no item 2 deste Capítulo, as demais vagas serão destinadas apenas aos 
candidatos da lista geral.
8.2 A cada fração de 20 (vinte) candidatos admitidos, se não houver entre eles 
candidatos com deficiência aprovado, a 20ª (vigésima) vaga ficará destinada ao 
candidato com deficiência aprovado, de acordo com a ordem de classificação 
na lista especial por Escolaridade/Curso/Regional de Classificação, se houver.
8.2.1 Excetua-se do disposto no item 8.2 o primeiro candidato com deficiência 
classificado que deverá ser nomeado para ocupar a segunda vaga aberta por 
Escolaridade/Curso/Regional de Classificação.
8.2.2 A regra prevista no item 8.2.1 não se aplica ao candidato com deficiência 
classificado em 1º lugar na lista geral.
8.2.3 Quando a fração de candidatos a serem nomeados ou admitidos for 
menor do que 20 (vinte), se não houver entre eles candidato com deficiência 
aprovado, a última vaga da respectiva fração será destinada a candidato com 
deficiência aprovado, de acordo com a ordem de classificação na lista especial, 
observado o disposto no §3º do artigo 1º da Lei Complementar nº 683, de 18 de 
setembro de 1992, alterada pela Lei Complementar nº 932, de 8 de novembro 
de 2002.
9. O candidato com deficiência aprovado no concurso, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se ao Exame 
Médico que será realizado na forma da legislação em vigor, de acordo Lei Com-
plementar Estadual nº 683, de 18 de setembro de 1992. O Exame Médico é de 
responsabilidade da Sabesp sem a participação da Fundação Carlos Chagas.
9.1 Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do car-
go, o candidato será eliminado do certame.
9.2 Será eliminado da lista especial o candidato cuja deficiência informada no 
Formulário de inscrição não seja constatada na forma do artigo 4º e seus incisos 
do Decreto Federal nº 3298/99, permanecendo apenas na lista de classificação 
geral.
10. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste 
Capítulo implicará perda do direito de contratação para as vagas reservadas às 
pessoas com deficiência.
11. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso 
Público e não será devolvido..
9.2.  Os candidatos da lista especial serão chamados até esgotar-se o percen-
tual da reserva legal estabelecida no item 2 deste Capítulo, quando então as 
vagas serão destinadas apenas aos candidatos da lista geral.
10. O candidato com deficiência aprovado no concurso, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se ao Exame 
Médico que será realizado pela área médica da Sabesp ou por credenciada, 
para verificar se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições 
do cargo a ser ocupado.
10.1 Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cur-
so, o candidato será eliminado do certame.
10.2 Será eliminado da lista específica o candidato cuja deficiência informada 
no Formulário de inscrição não seja constatada na forma do artigo 4º e seus 
incisos do Decreto Federal nº 3298/99, permanecendo apenas na lista de classi-
ficação geral.
11. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste 
Capítulo implicará perda do direito de contratação para as vagas reservadas às 
pessoas com deficiência.
12. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso 
Público e não será devolvido.
VIII - 1ª ETAPA - DA PROVA OBJETIVA
1. A Primeira Etapa do Concurso Público constará de prova, conteúdos, número 
de questões e duração, conforme especificado na tabela a seguir:

Nível de Escolaridade Prova Conteúdos Número de 
Questões Duração da Prova

* Estagiário de Ensino Médio Regular

Objetiva

* Língua Portuguesa
* Matemática e Raciocínio Lógico
* Noções de Informática 
* Atualidades

25
10
15
10

3 horas e 30 minutos
Estagiário de Ensino Médio Técnico

Estagiário de Ensino Superior

2. A Prova Objetiva constará de questões de múltipla escolha com 5 (cinco) 
alternativas cada e versará sobre o conteúdo programático constante do Anexo 
I do presente Edital.
IX - DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA - 1ª ETAPA
1. A aplicação das Provas Objetivas, para todos os cursos, está prevista para 
o dia 01/06/2014, no período da manhã, e será realizada nas Cidades constantes 
da tabela do Capítulo II de acordo com a opção do candidato no ato da inscri-
ção.
2.  A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de 
locais adequados à realização das mesmas.
2.1  Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares ade-
quados existentes nos colégios localizados nas Cidades indicadas, a Fundação 
Carlos Chagas reserva-se o direito de alocá-los em cidades próximas à determi-
nada para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer respon-
sabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos.
2.2 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em do-
mingos ou feriados.
3. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais para re-
alização das provas serão divulgadas, oportunamente, por meio de Edital de 
Convocação para Provas a ser publicado no Diário Oficial do Estado e no site da 
Fundação Carlos Chagas e Cartões Informativos que serão encaminhados aos 
candidatos por e-mail.
3.1 O candidato receberá o Cartão Informativo por e-mail, no endereço eletrô-
nico informado no ato da inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a 
manutenção/atualização de seu correio eletrônico.
3.1.1 Não serão encaminhados Cartões Informativos de candidatos cujo en-
dereço eletrônico informado no Formulário de Inscrição esteja incompleto ou 
incorreto.
3.1.2 A Fundação Carlos Chagas e a Sabesp não se responsabilizam por infor-
mações de endereço incorretas, incompletas ou por falha na entrega de mensa-
gens 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 Fundação 
Carlos Chagas para verificar as informações que lhe são pertinentes.
3.2 A comunicação feita por e-mail é meramente informativa. O candidato 
deverá acompanhar no site da Fundação Carlos Chagas a publicação do Edital 
de Convocação para Provas.
3.2.1 O envio de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que extra-
viada ou por qualquer motivo não recebida, não desobriga o candidato do de-
ver de consultar o Edital de Convocação para provas.
4.  O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia 
que anteceder a aplicação da prova ou em havendo dúvidas quanto ao local, 
data e horários de realização das provas, deverá entrar em contato com o Ser-
viço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo te-
lefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas 
(horário de Brasília); ou consultar o site www.concursosfcc.com.br.
5.  Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local 
e nos horários definidos no Cartão Informativo e no site da Fundação Carlos 
Chagas.
6.  Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.
6.1 O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a rea-
lização da prova como justificativa de sua ausência.
6.2 O não comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.
7. Os eventuais erros de digitação verificados no Cartão Informativo enviado 
ao candidato, ou erros observados nos documentos impressos, entregues ao 
candidato no dia da realização das provas, quanto a nome, número de docu-
mento de identidade, sexo, data de nascimento, endereço e critério de desem-
pate, deverão ser corrigidos através do site da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes da página do 
Concurso, até o terceiro dia útil após a aplicação das Provas Objetivas.
7.1 O link para correção de cadastro será disponibilizado no primeiro dia útil 
após a aplicação das provas.
7.2 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos ter-
mos do item 7 deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas 
de sua omissão.
8.  Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de Escolaridade/
Curso/Regional de Classificação e/ou Cidade de Prova e/ou à condição de can-
didato com 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.
8.1 Não será admitida troca de opção de Escolaridade/Curso/Regional de 
Classificação e/ou Cidade de Prova.
8.2 O candidato que não entrar em contato com o SAC no prazo mencionado 
será o exclusivo responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
9.  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, CRM, CREA, 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).
9.1 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permi-
tir, com clareza, a identificação do candidato.
9.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realiza-

assinados por autoridade pública.
8.  Os documentos encaminhados para análise do pedido de Inscrição Isenta 
ou com Redução do Valor do Pagamento terão validade somente para este Con-
curso e não serão devolvidos.
9.  As informações prestadas no requerimento de inscrição isenta ou com 
redução e a documentação apresentada serão de inteira responsabilidade do 
candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
10.  A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação 
declarada pelo candidato, deferindo ou não seu pedido.
11.  O candidato que não comprovar as condições constantes nos subitens 
1.2.1 e 1.2.2, CUMULATIVAMENTE, não terá o pedido de redução do valor do 
pagamento da inscrição deferido e a inscrição só será validada mediante paga-
mento do valor total da respectiva inscrição.
12. Expirado o período de postagem dos documentos, não serão aceitos pe-
didos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
13.  Os pedidos de isenção ou de redução de pagamento do valor da inscrição 
serão analisados e julgados pela Fundação Carlos Chagas.
14.  Não será concedida isenção ou redução do pagamento do valor de inscri-
ção ao candidato que:
a)  deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela Internet;
b)  omitir informações e/ou torná-las inverídicas.
15.  Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, apli-
cando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto n.º 83.936, 
de 6 de setembro de 1979.
15.1  A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação 
declarada pelo candidato, deferindo ou não seu pedido.
16. A partir do dia 11/04/2014, o candidato deverá verificar no endereço eletrô-
nico da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) os resultados da 
análise dos pedidos de isenção e redução do pagamento da inscrição deferidos 
e indeferidos, observados os motivos do indeferimento.
17.  O candidato que tiver seu requerimento de inscrição isenta deferido terá 
a respectiva inscrição validada, não gerando boleto para pagamento.
18.  O candidato que tiver seu requerimento de inscrição com redução do 
valor deferido deverá retornar ao site da Fundação Carlos Chagas para gerar 
boleto para pagamento do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) 
do valor da inscrição, e efetuar o pagamento até a data limite de 25/04/2014.
18.1 O candidato que não efetuar o pagamento do valor da inscrição reduzido 
terá sua inscrição invalidada.
19. Os candidatos cujos pedidos de isenção ou redução tenham sido indeferi-
dos e que queiram participar do certame, deverão retornar ao site da Fundação 
Carlos Chagas e gerar o boleto para pagamento do valor da inscrição, até a data 
limite de 25/04/2014.
20.  O candidato que tiver seu requerimento de inscrição isenta ou com valor 
reduzido indeferido poderá apresentar recurso no prazo de três dias úteis após 
a divulgação, no site da Fundação Carlos Chagas, da relação de inscrições inde-
feridas.
20.1  Após a análise dos recursos referentes ao indeferimento do requerimento 
de inscrição isenta ou de valor reduzido será publicado no site da Fundação 
Carlos Chagas a relação dos pedidos deferidos e indeferidos.
21. Ao acessar o site da Fundação Carlos Chagas o candidato será automati-
camente informado pelo sistema de inscrição se:
a)  seu requerimento de inscrição isenta foi deferido e a inscrição efetivada, 
não gerando boleto para pagamento;
b)  seu requerimento de inscrição com valor reduzido foi deferido, devendo 
gerar o boleto com valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor 
da correspondente inscrição, para pagamento até o dia 25/04/2014.
22.  Será eliminado do Concurso Público o candidato que, não atendendo aos 
requisitos previstos, tenha obtido, com emprego de fraude ou qualquer ou-
tro meio que evidencie má fé, a redução ou isenção de que tratam as leis nº 
12.147/05 e nº 12.782/07.
VII - DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas 
no inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal, na forma da Lei Federal nº 
7.853, de 24 de outubro de 1989, Decreto Federal nº 3298, 20 de dezembro de 
1999, Lei Complementar Estadual nº 683, de 18 de setembro de 1992, alterada 
pela Lei Complementar nº 932, de 8 de novembro de 2002, e Decreto Estadual 
nº 59.591, de 14 de outubro de 2013 é assegurado o direito de inscrição para 
os cargos em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência que possuem.
2. Em cumprimento a Lei Complementar Estadual nº 683/92 e Decreto Fe-
deral nº 3298/99, e Lei nº 11.788/2008 ser-lhes-á reservado o percentual de 10% 
(dez por cento) das vagas de acordo com a Escolaridade/Curso/Regional de 
Classificação.
3. Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra nas catego-
rias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, 
na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ e no Decreto Estadual nº 
59.591/2013.
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previs-
tas no Decreto Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participa-
rão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao 
dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos 
os demais candidatos. Os benefícios previstos no referido artigo 40, §§ 1º e 2º, 
deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, via SEDEX 
ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas.
4.1 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabili-
dade e razoabilidade do pedido.
5. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com defi-
ciência, especificá-la e indicar se deseja concorrer às vagas reservadas. Para 
tanto, deverá encaminhar, durante o período de inscrições, via SEDEX ou Aviso 
de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (A/C Coordenação de Execu-
ção de Projetos - Ref.: Laudo Médico - Concurso Público/Sabesp) - Av. Professor 
Francisco Morato, 1.565, Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900 os 
documentos a seguir:
a) Laudo Médico original ou cópia autenticada, expedido no prazo assinala-
do no item b abaixo, , atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doença - CID 10, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para 
assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando, também, o seu 
nome, documento de identidade (RG), número do Cartão de Pessoa Física - CPF, 
a assinatura e o carimbo indicando o número do Conselho Regional de Medici-
na - CRM do médico responsável por sua emissão;
b) A validade do laudo médico, na forma referida § 2º, do artigo 3º, do Decre-
to Estadual nº 59.591/2013, deve ser de 2 (dois) anos, a contar da data de início 
da inscrição do concurso, quando se tratar de deficiência permanente ou de 
longa duração e de 01 (Hum), na hipótese prevista no item 1 do § 2º, do art. 3º, 
do Decreto Estadual nº 59.591/2013;
c) O candidato com deficiência visual, que necessitar de prova especial em 
Braile ou Ampliada ou Leitura de sua prova, além do envio da documentação 
indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação por escrito, até 
o término das inscrições, especificando o tipo de deficiência;
d) O candidato com deficiência auditiva, que necessitar do atendimento do 
Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, além do envio da documentação indi-
cada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação por escrito, até o 
término das inscrições;
e) O candidato com deficiência física, que necessitar de atendimento espe-
cial, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá 
solicitar, por escrito, até o término das inscrições, mobiliário adaptado e espa-
ços adequados para a realização da prova, designação de fiscal para auxiliar no 
manuseio das provas e transcrição das respostas, salas de fácil acesso, banhei-
ros adaptados para cadeira de rodas etc, especificando o tipo de deficiência;
f) O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para reali-
zação das provas, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste 
item, deverá encaminhar solicitação com justificativa acompanhada de parecer 
emitido por especialista da área de sua deficiência, até o término das inscrições.
5.1 Aos candidatos com deficiência visual (cegos) que solicitarem prova es-
pecial em Braile serão oferecidas provas nesse sistema e suas respostas deve-
rão ser transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar 
para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo utilizar-
se de soroban.
5.2 Aos candidatos com deficiência visual (baixa visão) que solicitarem prova 
especial Ampliada serão oferecidas provas nesse sistema.
5.2.1 O candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova Ampliada 
entre 18, 24 ou 28. Não havendo indicação de tamanho de fonte, a prova será 
confeccionada em fonte 24.
5.3 Os candidatos com deficiência visual (cegos ou baixa visão), que solicita-
rem prova especial por meio da utilização de software, deverão indicar um dos 
relacionados a seguir:
5.3.1 Dos Vox (sintetizador de voz);
5.3.2 Jaws (Leitor de Tela);
5.3.3 Zoomtext (ampliação ou leitura).
5.3.4 Na hipótese de verificarem-se problemas técnicos no computador e/ou 
software mencionados no item 5.3, será disponibilizado ao candidato fiscal le-
dor para Leitura de sua prova.
5.4 O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especificado 
no item 5 letra “a”, e que, não tenha indicado no ato da inscrição se deseja 
concorrer às vagas reservadas, automaticamente será considerado como “con-
correndo às vagas reservadas”.
6. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição, conforme ins-
truções constantes deste Capítulo, não poderá alegar a referida condição em 
seu benefício e não poderá interpor recurso administrativo em favor de sua 
condição.
7. Os candidatos que, dentro do prazo do período das inscrições, não aten-
derem aos dispositivos mencionados no item 6, deste Capítulo, serão conside-
rados como pessoas sem deficiência, seja qual for o motivo alegado, bem como 
poderão não ter as condições especiais atendidas.
8. O candidato com deficiência, se classificado na forma deste edital, além 
de figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista espe-
cial de candidatos com deficiência.
8.1 A publicação dos aprovados no concurso público será feita em duas lis-
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