AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

EDITAL Nº 003/2012
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
A Empresa Gualimp Assessoria e Consultoria,

com

referendo da Comissão

Coordenadora TORNA PÚBLICO, a PRORROGAÇÃO do período das inscrições para todos os
cargos constantes no Anexo I do Edital 001/2012 do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS
OBJETIVAS, de caráter eliminatório e classificatório, e de PROVAS DE TÍTULOS de caráter
classificatório, para provimento de 14 (quatorze) vagas existentes no quadro da Agência
Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim AGERSA, com base na Lei n° 6.537 de 12 de agosto de 2011, as que vagarem ou forem
criadas durante o prazo de validade deste concurso, em consonância com as legislações
Federal, Estadual e Municipal.
1. Fica alterado a escolaridade para o cargo de Analista Ambiental nos termos da Lei nº 6537/11,
art. 32 inciso II.
2. Em virtude da alteração de escolaridade para o cargo de Analista Ambiental, fica decidido pela
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso, pela prorrogação das inscrições
para até o 13 de abril de 2012.
3. O encerramento das inscrições se dará no dia 13 de ABRIL de 2012 às 23:59:59 (vinte e
três horas e cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos) horário de Brasília,
no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, sendo que o pagamento deverá ser efetuado até
o dia 16 de ABRIL de 2012, cientes de que pagamentos efetuados após a data fixada para
término não serão considerados para efeitos de confirmação de inscrição sob qualquer
condição ou pretexto.
Cachoeiro de Itapemirim – ES, 09 de abril de 2012.
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