EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL EMBASA Nº. 01/2017
A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
- IBFC, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação e reabertura das inscrições do Edital nº
01/2017 do Concurso Público após análise em conjunto com Ministério Público do Trabalho, Procuradoria
Regional do Trabalho da 5ª Região - Salvador, conforme a seguir:
1. Excluir a 2ª Etapa - Prova de Aptidão Física das funções de Agente Operacional e Operador de Processos
de Água e de Esgoto do Concurso Público.
2. Alterar os prazos dos subitens abaixo para:
5.2.1. As inscrições para o Concurso serão efetuadas, exclusivamente, nas formas descritas neste Edital,
e encontrar-se-ão abertas a partir da 0h00mindo dia 22/05/2017 até às 23h59min do dia 12/06/2017,
sendo o dia 13/06/2017 o último dia para o pagamento do boleto bancário, observado o horário de
Brasília-DF.
5.2.11. A partir de 21/06/2017 o(a) candidato(a) deverá conferir, no endereço eletrônico
www.ibfc.org.br se os dados da inscrição foram recebidos e o pagamento processado. Em caso negativo,
o(a) candidato(a) deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao(a) Candidato(a) - SAC do
IBFC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 9h às 17h (horário de Brasília DF), para verificar o ocorrido.
5.3.1. Para a realização da solicitação de isenção do pagamento da inscrição, o(a) candidato(a) deverá
preencher o formulário de inscrição, via Internet, no site do IBFC www.ibfc.org.br no período da
0h00min do dia 22/05/2017 às 23h59min do dia 26/05/2017, observado o horário de Brasília/DF, no
qual deverá se enquadrar na condição de:
5.3.1.1. Inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), nos termos
do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e ser membro de família de baixa renda, nos
termos do referido Decreto.
5.3.7. A relação das isenções deferidas e indeferidas será disponibilizada no site do IBFC www.ibfc.org.br
na data de 30/05/2017.
6.6. Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o(a) candidato(a) com deficiência deverá encaminhar ou
entregar até o dia 13/06/2017, via SEDEX ou correspondência com registro de Aviso de Recebimento
(AR) ao IBFC, Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus – Taboão da Serra – SP – CEP:
06763-020, os documentos a seguir:
a) Cópia do comprovante de inscrição ou isenção para identificação do(a) candidato(a);
b) Laudo médico original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 6(seis) meses da data da
publicação deste Edital, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
– CID, bem como a provável causa da deficiência;
c) Requerimento de condições especiais, Anexo II, devidamente preenchido e assinado, para assegurar
previsão de adaptação da sua prova, quando for o caso.
8.2.1. O(A) candidato(a) que, por qualquer razão, passe a necessitar de condições especiais para a
realização das provas, deverá encaminhar, até o dia 13/06/2017, via SEDEX ou correspondência com
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registro de Aviso de Recebimento (AR), ao IBFC, situado à Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86, Chácara
Agrindus, Taboão da Serra – SP – CEP: 06763-020 o requerimento de condição especial, Anexo II,
devidamente preenchido e assinado.
10.1. A aplicação das Provas Objetivas e Provas Discursivas está prevista para o dia 09/07/2017, e será
realizada nas seguintes localidades do Estado da Bahia: Salvador, Barreiras, Feira de Santana, e Vitória
da Conquista.
10.3. O cartão de convocação para as provas objetivas contendo o local, a sala e o horário de realização
serão disponibilizados no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, a partir de 03/07/2017.
3. Alterar o Cronograma Previsto para:
Item
2
3
4
5
6
7
8

Descrição
Período de solicitação de isenção do valor de inscrição
Publicação da relação de isentos do valor de inscrição
Período de inscrições
Data limite para pagamento do boleto bancário
Divulgação da relação de inscrições efetivadas
Publicação dos locais das provas objetivas e discursivas
Execução - Provas Objetiva e Discursiva

Início
22/05/2017
30/05/2017
22/05/2017
13/06/2017
21/06/2017
03/07/2017
09/07/2017

Término
26/05/2017
30/05/2017
12/06/2017
13/06/2017
21/06/2017
03/07/2017
09/07/2017

4. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital de abertura de inscrições e suas
retificações.
5. Os candidatos já inscritos anteriormente neste concurso, conforme lista publicada no dia 18/04/2017,
permanecem com suas inscrições ativas, não sendo necessário nenhum tipo de ação.

Salvador, 19 de maio de 2017.
ROGÉRIO COSTA CEDRAZ
PRESIDENTE
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