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

CONCURSO PÚBLICO 001/2012 – AGERSA
RETIFICAÇÃO 001/2012
CONSIDERANDO a ocorrência de problemas técnicos, a página da Gualimp encontrou-se fora
do ar para realização das inscrições das 11:59:00 horas as 20:09:00 horas do dia 07/05/2012,
após o ocorrido, verificamos que alguns dados foram corrompidos em nosso banco de dados.
Para sanar tal problema solicitamos que os candidatos que realizaram inscrição entre as
17:00:00 (dezessete) horas do dia 06/05/2012 (domingo) e as 11:59:00 (onze e cinquenta e nove)
horas do dia 07/05/2012 (segunda-feira) refaça sua inscrição. Em caso de boleto bancário
emitido na data informada e já pago, favor nos enviar os dados do boleto e dados cadastrais para
fins de confirmação de inscrição.
CONSIDERANDO não haver prejuízo aos candidatos que não puderam realizar sua inscrição na
data de hoje entre as 11:59:00 horas as 20:09:00 horas cabe-nos manter “no ar” o link
“INSCREVA-SE” aos candidatos desse referido concurso visando minimizar qualquer dano por
hora ocorrido. Retifica-se, portanto o Edital 001/2012 – Abertura do Concurso Público:

ONDE SE LÊ:
2.10 – O encerramento das inscrições se dará no dia 07 de MAIO 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 08 de MAIO 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.

LER-SE-Á:
2.10 – O encerramento das inscrições se dará no dia 08 de MAIO 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 08 de MAIO 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.
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