
398 – São Paulo, 124 (59) Diário Ofi cial Empresarial sexta-feira, 28 de março de 2014

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CV RM 6.546/14 – A C.E.L. desclassificou a proposta da empresa Essa Empresa 
San. Soluções Amb. Ltda para o item 01. Homologado o resultado o objeto 
fica adjudicado à Conexa Tubos Conexões Ltda ME (itens 01 e 02). Dossiê fran-
queado p/ vistas na R. Dr. Costa Leite 2000 Botucatu-SP. 28/03/14 U. N. Médio 
Tietê RM

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PG RM 8276/14 - A Sabesp comunica a adjudicação e homologação do resul-
tado à Eletrosilva Enrolamento de Motores Ltda EPP. Ltda. Dossiê franqueado 
para vistas na R. Dr. Costa Leite 2000 Botucatu/SP. 28/03/14 U. N. Médio Tietê 
- RM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO SABESP ONLINE RM 10767/14 - Prestação de serviços de engenharia 
para conserto de 16 conjuntos moto bomba submersíveis, marca ABS, danifica-
dos nos sistemas de água e esgoto da U. N. Médio Tietê - RM. Edital disponível 
para download a partir de 27/03/14 no site www.sabesp.com.br/licitacoes, me-
diante obtenção de senha e credenciamento no acesso "Cadastro de Fornece-
dor". Problemas com o site, contatar (11) 3388-9332 ou informações (14) 3811-
8220. Envio das "Propostas" a partir das 00h00 do dia 09/04/14 até as 9h00 do 
dia 10/04/14 no site acima. Às 9h00 será dado início a sessão pública. Botucatu, 
28/03/14 U. N. Médio Tietê - RM

AVISO DE LICITAÇÃO
PG RM 3919/14 – Prest. serv. engª p/ plantio e manut. de 22.931 árvores na-
tivas p/ cumprimento do Termo Compromisso Recup. Ambiental 51.312/11 e 
do Acordo Judicial 98/03 e implant. de Cortina Vegetal na ETE - Sede no mun. 
Dourado no âmbito da Coord. Empr. Centro - REE e U. N. Médio Tietê – RM 
. Edital completo disponível para download a partir de 27/03/2014 em www.
sabesp.com.br/licitacoes - mediante obtenção de senha no acesso “cadastre 
sua empresa”. Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-9332 ou informações 
(14) 3811-8281. Envio das "Propostas" a partir da 00h00 (zero hora) do dia 
09/04/2014 até às 09h00 do dia 10/04/2014, no sítio da Sabesp: www.sabesp.
com.br/licitacoes. Às 09h00 do dia 10/04/2014 será dado início a sessão pública. 
Btu., 28/03/2014 - U. N. Médio Tietê – RM

COMUNICADO
(TAA12/RM)A SABESP torna público que solicitou à CETESB a renovação da 
Licença de Operação para a Estação de Tratamento de Esgotos situada na Rod. 
Raimundo Antunes Soares – SP 79, Bairro Paulas e Mendes, Município de Pie-
dade - SP. A Diretoria

EXTRATO DE CONTRATO
CT 7852/14 / Prestação de serviços para conserto de dez medidores de vazão 
eletromag. Incontrol, BP’s 1761569, 2001875, 000013, 000047, 2001877, 2001886, 
1767151, 1767153, 1761571 e 1767161, danificados nas ETA’s dos municípios de 
Cesário Lange, Charqueada, César Neto-Botucatu, Águas de S. Pedro, Itatinga, 
Pardinho, Bocaina, Salto de Pirapora, Piedade e Bofete / Level Control Service 
Com. Serv. Ltda EPP / 30 dias / R$ 20.000,00 / 27/03/14. Btu, 28/03/14 RM

EXTRATO DE CONTRATO
PC 7520/14-01 / aquisição tubos e conexões mat. plásticos / Tigre S/A Tubos e 
Conexões / R$ 888,48 / 120 dias / 19/03/14. Btu, 28/03/14 RM

EXTRATO DE CONTRATO
PC 7520/14-03 / aquisição tubos e conexões mat. plásticos / Pescara Ind Com 
Mat San Ltda EPP / R$ 11.275,00 / 120 dias / 22/03/14. Btu, 28/03/14 RM

EXTRATO DE CONTRATO
PC 7520/14-04 / aquisição tubos e conexões mat. plásticos / Polierg Ind Com 
Ltda / R$ 7.754,50 / 120 dias / 19/03/14. Btu, 28/03/14 RM

EXTRATO DE CONTRATO
CT RM 848/14 / Exec. obras p/ implant. Caixa de Areia, Leito de Secagem e Base 
p/ Armaz. de Resíduos, Unid. de Medição de Vazão, Abrigo p/ Resíduos, Sist. de 
Desinf., Tanque de Contato e Remanej. de Emissário Final do Efluente Tratado 
nas Est. de Trat. de Esgotos de Botucatu – Rubião Júnior, Pardinho – Sede, e 
Porangaba - Sede / R$ 541.973,16 / 300 dias / 27/03/2014 / Construcity Engª Ltda. 
- EPP. Btu., 28/03/2014, U. N. Médio Tietê - RM

JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
CV RS nº 06486/14-Aquisição com instalação de equipamentos para manuten-
ção, calibração e reparos da balança rodoviária da ETA.3 - Cubatão - Unidade 
de Negócio da Baixada Santista- RS. A Comissão de Julgamento classificou as 
Propostas Comerciais de todas as Licitantes. Homologado o resultado, o objeto 
fica adjudicado à MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA - Dossiê franqueado p/ vistas 
na Av. São Francisco, 128 – Centro – Santos – SP, das 7:30 às 11:00 / 13:00 às 
16:00 h – Santos, 28/03/2014 – UN Baixada Santista

EXTRATO DE CONTRATO
CV RS-02962/14-01 - Aquisição de materiais do grupo 04 para reposição de 
estoque do Almoxarifado 060 - Logística e Gestão de Materiais - UN Baixada 
Santista – RS. Vencedora: Morivaldo Montera Neto-EPP, Itens 01, 03, 04, 05, 07, 
13 e 15 - R$ 15.862,00 - 18/02/2014 - 45 dias/ Santos/ 28/03/2014
UN. Baixada Santista.

EXTRATO DE CONTRATO
CV RS-02962/14-02 - Aquisição de materiais do grupo 04 para reposição de es-
toque do Almoxarifado 060 - Logística e Gestão de Materiais - UN Baixada San-
tista – RS. Vencedora: Inapi Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação 
Ltda, Itens 02, 08, 09, 10, 12 e 14 - R$ 16.032,60 - 18/02/2014 - 45 dias/ Santos/ 
28/03/2014
UN. Baixada Santista.

EXTRATO DE CONTRATO
CV RS-02962/14-03 - Aquisição de materiais do grupo 04 para reposição de esto-
que do Almoxarifado 060 - Logística e Gestão de Materiais - UN Baixada Santis-
ta – RS. Vencedora: Angolini & Angolini Ltda, Item 06 - R$ 4.200,00 - 18/02/2014 
- 45 dias/ Santos/ 28/03/2014
UN. Baixada Santista.

EXTRATO DE CONTRATO
CV RS-02962/14-04 - Aquisição de materiais do grupo 04 para reposição de 
estoque do Almoxarifado 060 - Logística e Gestão de Materiais - UN Baixada 
Santista – RS. Vencedora: Starlux Equipamentos Industriais Ltda, Item 11 - R$ 
1.199,99 - 18/02/2014 - 45 dias/ Santos/ 28/03/2014
UN. Baixada Santista.

EXTRATO DE CONTRATO
CV 5.953/14-00 - Aquisição de conjunto motobomba centrifuga de eixo horizon-
tal para EEAT São João – Município de Pariquera- Açú - R$ 22.000,00 - 25/03/14 – 
Bombas Grundfos do Brasil Ltda - 105 - CV-nº de Licitantes: 02 Registro, 28/03/14 
- UN Vale do Ribeira.

RETOMADA DE LICITAÇÃO
PG MN 04.884/14 - A SABESP comunica a retomado da sessão pública do pre-
gão em referência, às 09:00hs do dia 02/04/14 através do sítio da SABESP na 
Internet www.sabesp.com.br/licitacoes. SP, 28/03/14 – MN.

JULGAMENTO, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

(INVERSÃO DE FASES)
CP 54.969/13-RB - EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SA-
NITÁRIOS DO DISTRITO DE AMELIÓPOLIS, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE, COMPREENDENDO: REDE COLETORA DE ESGOTOS, LIGAÇÕES 
DOMICILIARES DE ESGOTOS, EMISSÁRIOS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTOS E EMISSÁRIO FINAL, NO ÂMBITO DA COORDENADORIA DE EM-
PREENDIMENTOS NOROESTE-RET E UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANA-
PANEMA-RB. A CEL classificou as Propostas Comerciais e habilitou as licitantes 
Construtora Antonio Molina Ltda, J Nassif Engenharia Ltda e Amaralina Cons-
truções Empreendimentos Ltda, participantes da presente licitação. Homolo-
gado o resultado, o objeto fica adjudicado à Construtora Antonio Molina Ltda. 
Dossiê franqueado p/ vistas na Av. Cel J. S. Marcondes, 3623 – Jd. Bongiovani 
- Pres. Prudente/SP, das 8:30 às 11:30 / 13:30 às 16:00 h. . P. Pte/SP – 28/03/2014 
- UNB Paranapanema.

REVOGAÇÃO
PG ONLINE Nº 46.608/13-RB – Prestação de Serviços de Engenharia para ma-
nutenção corretiva de conjuntos moto bombas submersíveis, marca Pleuger/
Haupt, no âmbito da Gerência Divisional da Adamantina. Cumprida a disposi-
ção do § 3º do art. 49 da 8.666/93, a SABESP comunica a Revogação da licitação 
acima. Dossiê franqueado p/ vistas na Av. Cel. J. S. Marcondes, 3623, Jd. Bon-
giovani – P.Pte/SP, das 08:30 às 11:30/13:30 às 16:00. P.Pte. – 28/03/2014 - U.N. 
Baixo Paranapanema.

7.1  Efetuar a atualização dos dados pessoais até o terceiro dia útil após a apli-
cação das provas, conforme estabelecido no item 7 do Capítulo IX deste Edital, 
por meio do site www.concursosfcc.com.br.
7.2 Após o prazo estabelecido no item 7.1 acima, até a data da homologação 
dos Resultados, encaminhar via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à Funda-
ção Carlos Chagas (Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC - Ref.: Atualiza-
ção de Dados Cadastrais/Sabesp - Estagiário - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, 
Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900).
7.3 Após a homologação dos Resultados encaminhar e-mail à Sabesp através 
do endereço: concursocomunicacaosabesp@sabesp.com.br.
8. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço, e-mail e telefo-
ne atualizados para viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando for 
convocado, perder o prazo para contratação, caso não seja localizado.
8.1 O candidato aprovado deverá manter seu endereço, telefones e e-mail 
atualizado até que se expire o prazo de validade do concurso.
9. A Sabesp e a Fundação Carlos Chagas não se responsabilizam por even-
tuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço residencial não atualizado ou incorreto;
b) endereço eletrônico não atualizado ou incorreto;
c) endereço de difícil acesso;
d) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento 
e/ou endereço errado do candidato, inclusive a situação de devolução com a 
informação de ausente após três tentativas de entrega;
e) correspondência recebida por terceiros.
10. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem 
efeito a admissão do candidato, em todos os atos relacionados ao concurso, 
quando constatada a omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação.
10.1 Comprovada a declaração falsa ou inexatidão dos dados descritos no 
item 10 deste Capítulo, o candidato estará sujeito a responder civil e criminal-
mente pelos seus atos.
11. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.
12. As despesas relativas a participação do candidato no concurso e a apre-
sentação para admissão e exercício correrão às expensas do próprio candidato.
13. A Sabesp e a Fundação Carlos Chagas não se responsabilizam por quais-
quer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este concurso.
14. Todos os cálculos descritos neste Edital, relativos aos resultados das pro-
vas, serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima 
sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco.
15. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos du-
vidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Sabesp e pela Fundação 
Carlos Chagas, no que a cada um couber.
ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ESTAGIÁRIO: ENSINO MÉDIO REGULAR, ENSINO MÉDIO TÉCNICO E ENSINO 
SUPERIOR
Língua Portuguesa
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronomes: emprego, colocação e 
formas de tratamento. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. 
Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Sintaxe da oração e do perío-
do. Redação. Compreensão e interpretação de textos.
Matemática e Raciocínio Lógico
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, di-
visão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números 
naturais; problemas. Relação entre grandezas: tabelas, gráficos e fórmulas. Ra-
zões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três simples e 
composta; porcentagem e problemas. Juros simples e compostos. Equações 
do 1º e do 2º grau; sistemas de equações. Noções de probabilidade e estatís-
tica. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou 
eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar 
as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compre-
ensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, 
raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, 
formação de conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do proces-
so lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas.
Noções de Informática
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplica-
tivos e procedimentos associados a Internet/Intranet. Ferramentas e aplicati-
vos de navegação, de correio eletrônico. Acesso à distância a computadores, 
transferência de informação e arquivos. Conceitos de proteção e segurança da 
informação. Conceitos de hardware e de software. Procedimentos, aplicativos 
e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de se-
gurança (backup). Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, 
pastas e programas e funcionamento de periféricos no sistema operacional 
Windows 7. Aplicativos para edição de textos, apresentações e planilhas ele-
trônicas utilizando o Microsoft Office 2007. Noções básicas de banco de dados, 
linguagem de programação, redes e dispositivos móveis.
Atualidades
Economia internacional contemporânea e globalização. Descobertas e inova-
ções científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. 
Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. Elementos de política 
brasileira. O desenvolvimento urbano brasileiro. Meio ambiente e sociedade: 
problemas, políticas públicas, organizações não governamentais, aspectos lo-
cais e aspectos globais.
ANEXO II
Cronograma de Atividades

Data Prevista Atividade
31/03/2014 a 
02/04/2014

Período para Inscrições, com isenção ou redução do valor do pagamento, a ser realizada exclusivamente 
pela Internet.

31/03/2014 a 
02/04/2014

Prazo para envio dos documentos exigidos para a solicitação da isenção e redução do pagamento do 
valor de inscrição.

31/03/2014 Abertura das Inscrições a serem realizadas, exclusivamente, pela Internet.
11/04/2014 Divulgação, no site da Fundação Carlos Chagas, das inscrições (com isenção ou redução do valor do 

pagamento) deferidas ou indeferidas.
25/04/2014 Encerramento do período de Inscrições.
23/05/2014 Publicação do Edital de Convocação para provas.
01/06/2014 Aplicação das Provas Objetivas - 1ª Etapa.
01/06/2014 Divulgação, no site da Fundação Carlos Chagas, dos gabaritos e questões das provas, a partir das 17h
24/06/2014 Publicação, no Diário Oficial do Estado, do Resultado Preliminar da 1ª Etapa - Prova Objetiva.
04/07/2014 Publicação, no Diário Oficial do Estado, do Resultado Final da 1ª Etapa - Prova Objetiva.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO SABESP ON-LINE MA N.º 9.155/14 – Prestação de serviços de enge-
nharia para recuperação e pintura de 21 tanques de produtos químicos das 
ETA's Taiaçupeba e Casa Grande. Recebimento das Propostas: a partir das 00:00 
h (zero hora) do dia 15/04/2014 até às 09:00 h (nove horas) do dia 16/04/2014, 
no sítio da SABESP na Internet www.sabesp.com.br/licitacoes - Abertura das 
Propostas: às 09:00 h (nove horas) do dia 16/04/2014 pelo Pregoeiro. Creden-
ciamento dos Representantes: permanentemente aberto, através do sítio da 
Sabesp na Internet: www.sabesp.com.br/licitacoes. O Edital completo será dis-
ponibilizado a partir de 31/03/2014, para consulta e cópia, na página da Sabesp 
na Internet www.sabesp.com.br/licitacoes e para consulta e compra, em papel 
impresso, pelo valor de R$ 10,00, na MAA - Rua Nicolau Gagliardi, 313 - Pinhei-
ros - São Paulo/SP, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas.
SP, 28/03/2014 – U.N. de Produção de Água da Metropolitana - MA

COMUNICADO
(RT) A Sabesp torna público que recebeu da Cetesb a Renovação da Licença de 
Operação N° 11003889 e Processo N° 07/00292/08, válida até 27/03/2019, para a 
Estação Elevatória de Esgoto Sanitário do Município de Lins, localizada à Rua 
Jatobá, margem direita do córrego Jacintina, 1, Jd. Pinheiro, Lins.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
A Sabesp comunica às empresas interessadas a ADJUDICAÇÃO do CV RJ-
10810/14 - AQUISIÇÃO DE SENSORES DE NÍVEL HIDROSTÁTICO PARA RESER-
VA ESTRATÉGICA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO À DISTÂNCIA (PIMS) 
E COMBATE A PERDAS NA UNIDADE DE NEGÓCIO CAPIVARI JUNDIAÍ – RJ 
- - Empresa Vencedora: Provider Controls Inst. e Autom. Ltda - Grupo 01 - RJ - 
Itatiba - 28/03/14.

EXTRATO DE CONTRATO
CV 08388/14-00 – Aquisição de válvulas de retenção flangeadas para reserva 
estratégica da Divisão de Serviços da UN Capivari/Jundiaí – Morivaldo Montera 
Neto Ltda - R$ 42.812,00 - 18/03/14 - 97 dias – 316 - 02 - RJ – Itatiba, 28/03/14.

HABILITAÇÃO
CP ME 53.320/13 - A CEL habilitou as três primeiras licitantes: Arcante, Tecla e 
Zanatta. Dossiê franqueado p/ vistas na R. Cel. Diogo, 275 - Cambuci - SP/SP. 
28/03/2014 (MO) ME

RECURSO INDEFERIDO
PG MT 02998/14 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 
APLICAÇÃO NAS AREAS OPERACIONAIS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE 
ESGOTOS DA METROPOLITANA - MT, DIRETORIA METROPOLITANA – M. A 
Comissão de Julgamento após avaliação do recurso interposto pela empresa 
HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME contra a 
habilitação da licitante LUIZ CARLOS FAVORETTTO - ME no Lote 02, decidiu in-
deferí-lo, posição acompanhada pelo ato do Sr. Superintendente da MT. Dossiê 
franqueado p/ vistas na Av. do Estado, 561, das 08:30 às 11:30/13:30 às 16:00h. 
Reabertura da sessão dia 01/04/14 às 14h:00. Ficando desde já os Licitantes 
convocadas a participar da continuação do certame. SP 27/03/14.

3. Na hipótese de igualdade de nota final, terá preferência, para fins de desem-
pate, após a observância do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 
10.741/03 (Estatuto do Idoso), considerada, para esse fim, a data de realização 
das provas objetivas, sucessivamente, o candidato que:
3.1 obtiver maior número de acertos em Língua Portuguesa;
3.2 obtiver maior número de acertos em Matemática e Raciocínio Lógico;
3.3 obtiver maior número de acertos em Noções de Informática;
3.4 tiver maior idade;
3.5 tiver exercido efetivamente a função de jurado no período entre a data de 
publicação da Lei nº 11.689/08 e a data de término das inscrições;
XII - DOS RECURSOS
1. Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento do requerimento de isenção ou redução do valor da ins-
crição;
b)  ao indeferimento de solicitações especiais, para candidatos com deficiên-
cia;
c) à aplicação das Provas;
d) às questões das Provas Objetivas e gabaritos preliminares;
e) ao resultado das Provas.
2. O prazo para interposição dos recursos será de 3 (três) dias úteis quanto 
ao indeferimento do pedido de isenção ou redução do pagamento de inscrição, 
ao indeferimento das solicitações especiais, à formulação das questões das 
provas, divulgação de gabaritos preliminares e divulgação do resultado das 
provas, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do evento a 
ser recorrido.
3. O prazo para interposição de recurso será de 5 (cinco) dias úteis quanto à 
aplicação das provas, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data 
do evento a ser recorrido.
3.1 Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado 
para a fase a que se referem.
3.2 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento 
diverso do questionado.
4. Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site 
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as ins-
truções constantes na página do Concurso Público.
4.1  Somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos confor-
me as instruções contidas neste Edital e no site da Fundação Carlos Chagas.
4.2  A Fundação Carlos Chagas e a Sabesp não se responsabilizam por recur-
sos não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia 
elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a trans-
ferência de dados.
5. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
6. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telegrama, e-
mail ou outro meio que não seja o especificado neste Edital.
7. Será concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva a todos os 
candidatos que realizaram prova, no período recursal referente ao resultado 
preliminar das Provas.
8. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo so-
berana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
9. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos inter-
postos, e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.
10. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) 
será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independente-
mente de formulação de recurso.
11. Na ocorrência do disposto nos itens 09 e 10 e/ou em caso de provimento 
de recurso, poderá ocorrer a classificação/desclassificação do candidato que 
obtiver, ou não, a nota mínima exigida para a prova.
12. Serão indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b)  que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítu-
lo;
c) cuja fundamentação não corresponda à questão recursada;
d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente 
ou intempestivos;
e) encaminhados por meio da Imprensa e/ou de “redes sociais online”.
13. No espaço reservado às razões do recurso fica VEDADA QUALQUER 
IDENTIFICAÇÃO (nome do candidato ou qualquer outro meio que o identifi-
que), sob pena de não conhecimento do recurso.
14. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido 
no item 1 deste Capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado 
recurso de igual teor.
15. As respostas de todos os recursos querem procedentes ou improcedentes 
serão levadas ao conhecimento de todos os candidatos inscritos no Concurso 
por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), não 
tendo qualquer caráter didático e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias 
a contar da data de sua divulgação..
XIII - 2ª ETAPA - DA COMPROVAÇÃO DE PRÉ-REQUISITO
1. Após a homologação do resultado da 1ª etapa, a SABESP convocará ape-
nas os candidatos aprovados, de acordo com sua necessidade e de acordo com 
a lista de classificação, para comprovação dos pré-requisitos exigidos, confor-
me explicitado no Capítulo III - DOS PRÉ-REQUISITOS.
2. A convocação dos candidatos será feita por telegrama.
3. Os candidatos convocados deverão apresentar, na data, horário e local 
indicado, os seguintes documentos:
* Cédula de Identidade;
* Cartão de Pessoa Física (CPF);
* Carteira de Trabalho e Previdência Social;
* Título de Eleitor (se houver);
* Comprovante de Endereço;
* 02 (duas) fotos coloridas 3 X 4
* Atestado de Matrícula (da Instituição de Ensino, contendo informações sobre 
o Curso, periodicidade (se semestral ou anual), duração do curso, série, horário 
das aulas, com reconhecimento de firma em cartório do responsável pela assi-
natura do referido documento).
4. Nesta etapa o candidato tomará conhecimento das atividades do estágio, 
área de atuação, horário e dias de estágio e os direitos e deveres das partes.
5. A não comprovação de quaisquer dos pré-requisitos definidos para a 
vaga, mediante documentação específica, acarretará na desclassificação e con-
seqüente eliminação do candidato.
XIV - 3ª ETAPA - DO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL
1. Concluídas as etapas anteriores, os candidatos serão submetidos ao 
Exame Médico Pré-Admissional, que será realizado com base nas atividades 
inerentes ao cargo, considerando-se as condições de saúde desejáveis ao seu 
exercício, incluindo-se, entre eles, os candidatos com deficiência.
2. Apenas serão encaminhados para admissão os candidatos aprovados no 
Exame Médico Pré-Admissional.
3. O Exame Médico Pré-Admissional será realizado pela SABESP ou, se ne-
cessário, por entidades por ela credenciadas.
4. O candidato com deficiência será submetido ao Exame Médico na forma 
da legislação em vigor, de acordo a Lei Complementar Estadual nº 683, de 18 de 
setembro de 1992 e o Decreto Estaduanº 59.591, de 14 de outubro de 2013.
5. Não serão aceitos recursos interpostos quanto aos resultados dos Exa-
mes Médicos e complementares e dos procedimentos Pré-Admissionais.
XV - 4ª ETAPA - ADMISSÃO
1. Serão convocados para contratação somente os candidatos aprovados 
em todas as etapas estabelecidas nos itens 1.1 e 1.2 do Capítulo I deste Edital.
2. No ato da contratação, será celebrado o Termo de Compromisso de Está-
gio entre o estudante, a SABESP, com interveniência obrigatória da Instituição 
de Ensino.
3. Ao estudante do curso de Direito após a contratação será obrigatória a ob-
tenção da identidade de Estagiário junto ao quadro da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), exceto para o estudante do antepenúltimo ano do curso em 
2014.
4. O Termo de Compromisso de Estágio será considerado automaticamente 
encerrado nas seguintes ocorrências:
4.1 conclusão do curso;
4.2 reprovação ou abandono do curso;
4.3 trancamento de matrícula;
4.4 por iniciativa do Estagiário ou do Gerente da unidade, mediante solicita-
ção por escrito;
4.5 em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido 
na oportunidade da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.
4.6 vencimento do limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses de estágio.
XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instru-
ções e a tácita aceitação das condições do Concurso, tais como se acham esta-
belecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais 
aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das 
quais não poderá alegar desconhecimento.
2. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem 
como as alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela 
posteriores não serão objeto de avaliação nas provas deste Concurso.
3. O Concurso Público terá validade de 01 (um) ano, a contar da data da pu-
blicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por uma 
única vez, por igual período, a critério da Sabesp.
3.1 A Sabesp se compromete a utilizar o cadastro deste concurso somente após 
o término da validade do vigente.
4 Todos os atos relativos ao presente Concurso, convocações, avisos e 
comunicados ficarão a disposição dos candidatos no site da Fundação Carlos 
Chagas (www.concursosfcc.com.br).
5. Será disponibilizado o boletim de desempenho nas provas para consulta 
por meio do CPF e do número de inscrição do candidato, no endereço eletrôni-
co www.concursosfcc.com.br.
6. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados refe-
rentes ao Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não 
serão prestadas por telefone informações relativas ao resultado do concurso.
7. Em caso de alteração dos dados pessoais (exemplos: nome, data do nas-
cimento, sexo, endereço, telefone para contato, e-mail, etc), constantes no For-
mulário de Inscrição, o candidato deverá:

continuação continuação continuação

continua continua


