GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO – CGA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – DRH
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE
AGENTE FISCAL DE RENDAS – NÍVEL I
EDITAL - DRH Nº 7/2006
A Comissão do Concurso Público de Agente Fiscal de Rendas/2006, da
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - SEFAZ, usando da sua competência e
nos termos do Decreto N° 21.872, de 6 de janeiro de 1984, publica a relação dos
candidatos selecionados na Primeira Etapa, nos termos do Capítulo 9 do Edital de
Abertura de Inscrições DRH Nº 1/2006, e a convocação para a Segunda Etapa do
Concurso, na seguinte conformidade:
I- A lista geral de todos os candidatos selecionados e a lista especial com os
candidatos portadores de deficiência selecionados, classificados em ordem decrescente
de nota final, encontra-se no Anexo deste Edital.
II- Ficam convocados os candidatos selecionados, constantes do Anexo a que se
refere o item anterior, para a realização da Segunda Etapa, no período de 29 de maio a
09 de junho de 2006, das 08:00 às 18:00, na Escola Fazendária do Estado de São Paulo
– FAZESP, localizada no 17º andar do Edifício Sede da SEFAZ, na Avenida Rangel
Pestana, 300, Centro, São Paulo.
III- A realização da Segunda Etapa obedecerá o disposto no Capítulo 11 do Edital
de Abertura de Inscrição DRH Nº 1/2006, transcrito a seguir:
“11.

DA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA

11.1 Serão convocados para a Segunda Etapa os candidatos que preencherem
as condições estabelecidas no Capítulo 9, item 9.1, deste Edital.
11.2

Esta etapa, de caráter unicamente eliminatório, consistirá:

a) de Curso Especial, a ser ministrado pela Escola Fazendária do Estado de São
Paulo - FAZESP, na Capital do Estado, sobre Legislação Tributária do Estado de São
Paulo, disciplina D-12, discriminada no Anexo II;
b) de prova objetiva com questões de múltipla escolha.
11.3 As datas de convocação dos candidatos e o início do Curso Especial
obedecerão ao interesse e à conveniência da Administração Fazendária.
11.4 O candidato convocado para a SEGUNDA ETAPA do concurso deverá
apresentar, nos 3 (três) primeiros dias do Curso Especial:

a) original e cópia reprográfica da Cédula de Identidade, frente e verso;
b) original e cópia reprográfica do CPF, frente e verso;
c) 4 (quatro) fotografias, tamanho 3 x 4, iguais e datadas de até 6 (seis)
meses; e
d) o número da conta corrente do Banco Nossa Caixa S/A, para
recebimento da Bolsa prevista no sub 11.6, deste Capítulo;
e) se Servidor Público Estadual, declaração do órgão de lotação atestando
sua situação funcional.
11.5 A carga horária e a abrangência do Curso Especial constarão em
Regulamento a ser entregue ao candidato quando se apresentar, em atendimento à
convocação, para realizá-lo.
11.6 Durante o Curso Especial, será assegurado ao candidato Bolsa de
Estudos, proporcional aos dias freqüentados, cujo valor mensal, no mês de fevereiro de
2006, correspondeu a R$ 2.461,60 (dois mil quatrocentos e sessenta e um reais e
sessenta centavos).
11.7 Caso o candidato seja Servidor Público Estadual, ficará afastado de seu
posto de trabalho no período do Curso Especial, sem prejuízo das vantagens do cargo ou
da função atividade, sendo-lhe facultado optar pelo percebimento da bolsa de que trata o
item anterior ou pela retribuição do cargo ou função que ocupa, nos termos do art. 15 da
LC N° 567/88, alterada pelo art. 1º da LC N° 790, 29/12/94.”
DRH / CCP/AFR/2006, em 22 de maio de 2006.
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