SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
JUAZEIRO - BAHIA

E D I TA L N º 003/ 2012 – R E A B E R T U R A D A S I N S C R I Ç Õ E S E A P L I C A Ç Ã O D A S
P R O VA S D O C O N C U R S O P Ú B L I C O

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Juazeiro – SAAE, em razão do Termo de Ajustamento de Conduta
firmado com o Ministério Público da Bahia, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital
de Abertura nº 001/2011, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, decide
TORNAR PÚBLICO a REABERTURA do prazo de inscrições e aplicação das provas do Concurso Público 001/2011, nos
termos em que segue:
Art. 1° - O prazo para inscrição fica reaberto a partir das 08h do dia 11/04/2012 até às 23h59min do dia 01/05/2012.
Art. 2° - As inscrições já efetuadas e pagas permanecem válidas e serão homologadas, se estiverem em conformidade
com o disposto no Edital de Abertura nº 001/2012, a partir do dia 08/05/2012.
Art. 3° - Fica retificado o Edital nº 001/2011 - Abertura no que se refere as datas:
Onde se lê:
3.3.1 Período: das 08h do dia 21/11/2011 às 23h59min do dia 19/12/2011, observado horário oficial de Brasília – DF no
endereço eletrônico www.aocp.com.br.
3.4

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado em qualquer banco, de preferência nas casas lotéricas, até
a data de seu vencimento. Caso o candidato não efetue o pagamento do boleto até a data do vencimento, o mesmo
deverá acessar o endereço eletrônico www.aocp.com.br, imprimir a segunda via do boleto bancário e realizar o
pagamento até o dia 20 de dezembro de 2011.

3.5

A AOCP Concursos Públicos, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data
posterior a 20 de dezembro de 2011.

4.5.2 enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia
20/12/2011 em envelope fechado endereçado à AOCP Concursos Públicos com as informações abaixo:
4.11.2 O candidato que solicitar atendimento especial, portador de deficiência ou não, deverá enviar o laudo médico,
original ou cópia autenticada, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 20/12/2011 em envelope
fechado endereçado à AOCP Concursos Públicos com as informações abaixo:
4.11.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova objetiva poderá solicitar este
atendimento indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição via internet a opção lactante, e deverá
enviar certidão de nascimento do lactente, cópia simples, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia
20/12/2011 em envelope fechado endereçado à AOCP Concursos Públicos com as informações abaixo:
4.11.12O deferimento ou indeferimento das solicitações especiais estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico
www.aocp.com.br, a partir da data provável de 03/01/2012.
6.1

O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.aocp.com.br, na data provável
de 03/01/2012.

8.1.1 A prova objetiva será aplicada na data provável de 29 de janeiro de 2012, em horário e local a ser informado
através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.aocp.com.br.
8.3

O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com o local de prova deverá ser emitido no endereço eletrônico
www.aocp.com.br, a partir de 12 de janeiro de 2012.

Leia-se:
3.3.1 Período: das 08h do dia 11/04/2012 às 23h59min do dia 01/05/2012, observado horário oficial de Brasília – DF no
endereço eletrônico www.aocp.com.br.
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3.4

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado em qualquer banco, de preferência nas casas lotéricas, até
a data de seu vencimento. Caso o candidato não efetue o pagamento do boleto até a data do vencimento, o mesmo
deverá acessar o endereço eletrônico www.aocp.com.br, imprimir a segunda via do boleto bancário e realizar o
pagamento até o dia 02 de maio de 2012.

3.5

A AOCP Concursos Públicos, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data
posterior a 02 de maio de 2012.

4.5.2 enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia
02/05/2012 em envelope fechado endereçado à AOCP Concursos Públicos com as informações abaixo:
4.11.2 O candidato que solicitar atendimento especial, portador de deficiência ou não, deverá enviar o laudo médico,
original ou cópia autenticada, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 02/05/2012 em envelope
fechado endereçado à AOCP Concursos Públicos com as informações abaixo:
4.11.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova objetiva poderá solicitar este
atendimento indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição via internet a opção lactante, e deverá
enviar certidão de nascimento do lactente, cópia simples, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia
02/05/2012 em envelope fechado endereçado à AOCP Concursos Públicos com as informações abaixo:
4.11.12O deferimento ou indeferimento das solicitações especiais estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico
www.aocp.com.br, a partir da data provável de 08/05/2012.
6.1

O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.aocp.com.br, na data provável
de 08/05/2012.

8.1.1 A prova objetiva será aplicada na data provável de 27 de maio de 2012, em horário e local a ser informado através
de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.aocp.com.br.
8.3

O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com o local de prova deverá ser emitido no endereço eletrônico
www.aocp.com.br, a partir de 15 de maio de 2012.

Art. 4° - TODOS os candidatos deverão se atentar ao disposto no Edital de Abertura Retificado que encontra-se no
endereço eletrônico www.aocp.com.br.
Art. 5° - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Juazeiro/BA, 10 de abril de 2012.

Joaquim Ferreira de Medeiros Neto
Diretor do SAAE
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