GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

SEGUNDO TERMO DE RETIFICAÇÃO
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 termo e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO DO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 – Abertura.

Art. 1º Fica incluído no Subitem 4.1 do Edital de Abertura 01/2013, a modalidade de Isenção da Taxa de Inscrição para
Servidor Público da administração Direta ou Indireta, conforme segue:
“4.1

Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para o candidato que, for..., ou ainda, Servidor
Público Estadual da Administração Direta e Indireta, nos termos da Lei Estadual nº 2.778.1989-SE.”

Art. 2º Ficam incluídos os Subitens 4.14, 4.14.1, 4.15, do Edital de Abertura 01/2013, referente aos requisitos para solicitar
a Isenção da Taxa de Inscrição para o Servidor Público da Administração Direta ou Indireta do Estado de Sergipe,
conforme segue:
“4.14

Da Isenção – Servidores Públicos Estaduais da Administração Direta ou Indireta:”

“4.14.1

O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:
a) solicitar, no período das 08h do dia 29/05/2013 às 23h59min do dia 03/06/2013, observado o horário oficial
de Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no
endereço eletrônico www.aocp.com.br;
b) imprimir e assinar o Requerimento de Isenção;
c) comprovar a condição de Servidor Público Estadual da Administração Direta ou Indireta do Estado de Sergipe,
mediante último contracheque recebido ou declaração do órgão ou entidade pública estadual onde trabalha
(original ou cópia autenticada), sendo aceito apenas documento emitido com data mínima de trinta dias, a contar
da data do requerimento da isenção.
d) anexar cópia simples do documento oficial de identificação com foto, filiação e assinatura;”

“4.14.2

Aplicam-se também a essa modalidade de isenção o disposto nos subitens 4.8 a 4.10, deste Edital.”

“4.15

Os candidatos interessados em obter a isenção da Taxa de Inscrição na modalidade relacionada no subitem
4.14, deverão entregar pessoalmente os documentos elencados no subitem 4.14.1 nos Postos de Atendimento
Presencial relacionados no Anexo IV deste Edital, ou enviá-los via Sedex com AR (Aviso de Recebimento) até o
dia 04/06/2013 em envelope fechado endereçado à AOCP Concursos Públicos para o endereço disposto no
subitem 4.7.2 deste Edital.”

“4.16

O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá impetrar recurso através do
endereço eletrônico www.aocp.com.br, no período das 08h do dia 20/06/2103 até às 23h59min do dia
21/06/2013 através do link: “Recurso contra o Indeferimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição”.

“4.17

Se após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento do requerimento de isenção da taxa, o
candidato poderá realizar uma nova inscrição dentro do prazo estipulado através de Edital próprio a ser
divulgado oportunamente.”

“4.17.1

o interessado que não tiver seu requerimento de isenção deferido e que não realizar uma nova inscrição na
forma e no prazo estabelecido estará automaticamente excluído do certame.”

“4.17.2

os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas na modalidade de Servidor Público já são
considerados devidamente inscritos no Concurso Público e poderão consultar o status da sua inscrição no
endereço eletrônico www.aocp.com.br, à partir do dia 14/06/2013.
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Art. 3º Fica alterada a data de divulgação do Edital de Deferimento das Inscrições, relacionada no subitem 7.8 do Edital de
Abertura, para a data provável de 01/07/2103.
Art. 4º Fica alterada a data de divulgação do Edital de Deferimento das Inscrições, relacionada no subitem 8.1 do Edital de
Abertura, para a data provável de 01/07/2103.
Art. 5º Os candidatos na condição de servidores do Estado de Sergipe que tiverem efetuado o pagamento da taxa de
inscrição, poderão requerer a isenção nos termos do presente, e posteriormente, no caso de deferimento da isenção, a
devolução do valor da taxa de inscrição.
I - O candidato deverá enviar e-mail com a solicitação contendo o Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição e
dados bancários para depósito, para o endereço eletrônico candidato@aocp.com.br.
Art. 6º Este Termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Aracaju/SE, 29 de maio de 2013.

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