GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
E DI TAL DE P RO RRO G AÇ ÃO DAS I N SCRI ÇÕ E S
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013

O Presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, no uso de suas atribuições legais, mediante as
condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICA a PRORROGAÇÃO DAS
INSCRIÇÕES do Concurso Público 01/2013.

Art. 1º Fica PRORROGADA a data do encerramento das inscrições para o Concurso Público nº 01/2013, para todos os
cargos, até às 23h59min do dia 10/06/2013.
I - As inscrições para o Concurso Público da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO serão realizadas somente
via INTERNET, e nos Postos de Atendimento Presencial relacionados no Anexo IV do Edital de Abertura, através do
preenchimento de formulário próprio disponibilizado no endereço eletrônico www.aocp.com.br no período das 8h do dia
02/05/2013 às 23h59min do dia 10/06/2013, e conforme horário de atendimento dos Postos Presenciais, observado o
horário oficial de Brasília – DF.
II - O boleto referente a inscrição deverá ser pago até o seu vencimento, na data de 11/06/2013.
III - A AOCP Concursos Públicos, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior a
11/06/2013.
Art. 2º - O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas, ou que necessitar de condição especial, deverá enviar
no período de 02/05/2013 a 11/06/2013, via Sedex com A.R. (Aviso de Recebimento), o laudo médico original ou cópia
autenticada por cartório competente, emitido nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização da sua
inscrição, devendo estar descrito no envelope as seguintes informações:
DESTINATÁRIO: AOCP Concursos Públicos
Caixa Postal 131
Maringá– PR
CEP 87.001 – 970
Concurso Público da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
(LAUDO MÉDICO)
NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXXXXX
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

Art. 3º Ficam ALTERADOS os subitens 5.4.1, 5.5.1, 5.9 e 7.3 do Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2013, nos
seguintes termos:
I - “5.4.1 Período: das 08h do dia 02/05/2013 às 23h59min do dia 10/06/2013, observado horário oficial de Brasília–DF no
endereço eletrônico www.aocp.com.br.”
II – “5.5.1 o período para a realização das inscrições será a partir das 08h às 17h (horário local) no período de
02/05/2013 à 10/06/2013.”
III - “5.9 ...o mesmo deverá acessar o endereço eletrônico www.aocp.com.br imprimir a segunda via do boleto bancário e
realizar o pagamento até às 23h59min do dia 11 de junho de 2013.”
IV – “7.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens 6.4.2, 7.1.2, 7.1.3.2 e 7.2.1.2 deste Edital deverão ser
encaminhados, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 10/06/2013...”
Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Aracaju/SE, 04 de junho de 2013.

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
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