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23/10/2009
Concurso Público da CETESB terá inscrições
de 28 de outubro a 24 de novembro de 2009

Imprima esta página

 Edital do concurso foi publicado no Diário Oficial do
Estado em 21.10.

 

 A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB
publicou no Diário Oficial do Estado, no último dia 21.10, o
edital de abertura de inscrições para a realização do seu
Concurso Público, visando a formação de cadastro-reserva.
As inscrições terão início na próxima quarta-feira, 28.10, e
ficarão abertas até o dia 24.11.2009, devendo ser
efetivadas somente pela internet, pelo site da Fundação
para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista -
VUNESP, responsável pela organização e aplicação do
concurso. Os salários previstos vão de R$ 907,00 a R$
3.781,00, considerando todos os níveis de formação
requisitados. Os valores das inscrições são de R$ 70,00
(Ensino Superior), R$ 40,00 (Ensino Médio) e R$ 27,00
(Ensino Fundamental).

Conforme o edital, o concurso público, de nº 01/2009,
destina-se à formação de cadastro - reserva de cargos
existentes, vagos, dos que vierem a existir e dos que
vierem a ser criados no prazo de sua validade, de dois
anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual
período. Por objetivar cadastro-reserva, a aprovação e a
classificação definitiva irão gerar, para o candidato, apenas
a expectativa de direito à admissão e à preferência na
admissão. A CETESB irá proceder às convocações dos
candidatos para as admissões em número que atenda ao
interesse e às necessidades dos seus serviços, de acordo
com a disponibilidade orçamentária e as vagas existentes,
durante o período de validade do concurso público. Confira
melhor estas informações no Capítulo XII, das Disposições
Finais.

Os cargos mencionados destinam-se às diversas Unidades
da CETESB localizadas no Estado de São Paulo, abrangendo
a Sede, na capital, e Agências Ambientais localizadas na
Região Metropolitana de São Paulo, Interior e Litoral,
instaladas atualmente ou que venham a se instalar, de
acordo com a Tabela 1. A CETESB vem passando por uma
grande reestruturação, com a unificação do licenciamento
ambiental no Estado, tendo até o momento inaugurado 40
agências ambientais unificadas, de 56 previstas, até o final
do ano. O candidato aprovado poderá ser convocado para
trabalhar em qualquer dos municípios pertencentes à região
escolhida no ato da inscrição.

Como se poderá verificar na Tabela 02, entre os cargos
listados para o cadastro-reserva estão os de advogado,
analista administrativo, analista de educação ambiental,
arquiteto, biólogo, engenheiro, farmacêutico, geólogo,
jornalista, meteorologista, químico e vários tipos de
técnicos. Aos candidatos portadores de deficiência, ficam
reservadas 5% das vagas oferecidas. Estudantes
regularmente matriculados e que recebam remuneração
mensal inferior a dois salários-mínimos ou estejam
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desempregados tem direito à redução do valor da taxa de
inscrição, correspondente a 50%.

Confira também no Anexo I do edital o Conteúdo
Programático e os Conhecimentos Específicos para todos os
cargos, além das informações sobre a prestação das
provas, incluindo divulgação dos horários e locais de
realização, no Capítulo VI. 
Para outras informações, a VUNESP disponibilizou, ainda, o
telefone 11.3874-6300 – Disque VUNESP.
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