GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 009/2017/COSANPA
RETIFICAÇÕES NA PROVA DE TÍTULOS – 25/08/2017
A Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, conforme determinação contida no
Edital n.º 01/2017/Cosanpa, em seu item 15 – Do Recurso e Impugnação, após recursos
impetrados por candidatos e devida revisão da Banca Avaliadora da FADESP de todos os
documentos enviados pelos candidatos, torna pública retificações no resultado da Prova
de Títulos para os candidatos relacionados neste edital.
1. CRITÉRIOS ADOTADOS NA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
1.1. Foram adotados rigidamente todos os critérios exigidos no subitem 12.8 do Edital de
Abertura do Concurso, n.º 01/2017/Cosanpa, a disposição para as devidas consultas e
conferências no site da FADESP (www.portalfadesp.org.br).
1.2. Não foram aceitos documentos, quando cópia, que não estavam devidamente
autenticados em cartórios, e, quando exigido no Edital de Abertura, sem o devido
reconhecimento da assinatura em cartório de quem os assinou.
1.3. Na pontuação de Curso de Especialização na área a que concorre, concluído após a
formação da graduação exigida para o cargo, o candidato teria que ter enviado uma cópia
autenticada do comprovante de sua graduação. Só foi aceito cópia autenticada em
cartório do comprovante da especialização, concluída após a graduação exigida na área
comprovada a partir do documento de comprovação de sua graduação.
2. DAS RETIFICAÇÕES NA PROVA DE TÍTULOS
2.1. Retificações na Prova de Título, por cargo/lotação, com as seguintes informações:
número de inscrição, nome do candidato e nota da prova de título retificada, como se
segue:
INSCRIÇÃO

NOME

RETIFICAÇÃO

Cargo: 95 - Arquiteto - RMB - Região Metropolitana de Belém
004337

TAINA CHERMONT ARRUDA

3,00

Cargo: 104 - Engenharia - Área de Atuação: Engenheiro de Segurança no Trabalho RMB - Região Metropolitana de Belém
037960

FILIPE OLIVEIRA ROCCO

6,00

Cargo: 112 - Engenharia - Área de Atuação: Engenheiro Sanitarista - RMB - Região
Metropolitana de Belém - Icoaraci/Outeiro
034553

MARCUS VINICIUS TAVARES DE MIRANDA

1

3,00

3.1. Os demais resultados da prova de títulos para os demais candidatos participantes do
concurso ficam inalterados.

Belém (PA), 25 de Agosto de 2017

ABRAÃO BENASSULY NETO
Presidente da COSANPA
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