GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
EDITAL Nº 01/2016 - CONVOCAÇÃO PARA A PARA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP, por
meio da Comissão Especial de Concurso Público, conforme Edital nº 01/2016 de Abertura de Inscrição, publicado
no Diário Oficial do Estado na edição de 22.12.2016 e retificações posteriores, destinado ao provimento de
empregos públicos do seu Quadro de Pessoal, RESOLVE:
1.

Informar que os recursos, após Divulgação dos Resultados das Provas Objetiva e de Redação foram
analisados e considerados improcedentes pela Banca Examinadora em conformidade com o estabelecido no
Capítulo VIII do Edital acima indicado, permanecendo os resultados publicados no site da Fundação Carlos
Chagas em 30.06.2017.
1.1 As respostas de todos os recursos serão levadas ao conhecimento de todos os candidatos inscritos no
Concurso por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), não tendo qualquer
caráter didático e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação.

2.

Convocar os candidatos habilitados na Prova de Redação para os empregos públicos de Analista de Suporte
à Regulação de Transporte e para os Especialistas em Regulação de Transporte I para apresentarem os
títulos e os respectivos documentos comprobatórios, descritos Capítulo VII do Edital nº 01/2016 de Abertura
de Inscrições, no período de 11/08 a 16/08/2017, não sendo passíveis de avaliação os títulos apresentados
fora do prazo estabelecido neste Edital ou em desacordo com o disposto no referido Edital e em retificações
posteriores.
2.1 Os títulos a serem avaliados deverão ser encaminhados no período de 11/08 a 16/08/2017:
a) em fotocópias autenticadas e discriminadas em relação específica, sem rasuras ou emendas,
identificada com o nome completo do candidato, assinatura e número do documento de identidade;
b) por meio de SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR) à Fundação Carlos Chagas (A/C Núcleo de
Execução de Projetos – Ref: Títulos/ARTESP – Av. Prof. Francisco Morato, 1565 – Jardim Guedala
– São Paulo – SP – CEP 05513-900).
2.2 Somente serão avaliados os títulos enviados conforme item 2.1 deste Edital, tendo como referência a
data da postagem.
2.3 Expirado o período de entrega dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob
qualquer hipótese ou alegação.
2.4 Somente serão avaliados e pontuados os Títulos que estiverem de acordo com o disposto no Capítulo
VII do Edital nº 01/2016 de Abertura de Inscrições e retificações superiores
São Paulo/SP, 07 de agosto de 2017.
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