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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB 
 

EDITAL Nº 3, DE 28 DE JULHO DE 2017 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA A CAESB 

 
O Presidente da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação 
ao Edital nº 1, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 105, de 2 de junho de 2017, que regulamenta a realização d e concurso público para 
provimento de vagas e formação de cadastro reserva para a CAESB, conforme a seguir. 
 
1 DA RETIFICAÇÃO DOS SUBITENS 4.1.1, 4.1.7, 4.1.7.1, 4.2.2, 6.13, 6.13.2, 7.11, 7.13, 8.1, 11.1, 11.6 
Onde se lê: 4.1.1 Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, solicitada no período entre 10 
horas do dia 7 de julho de 2017 e 23 horas e 59 minutos do dia 14 de agosto de 2017, observado o horário oficial de Brasília/DF 
Leia-se: 4.1.1 Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, solicitada no período entre 10 
horas do dia 2 de agosto de 2017 e 23 horas e 59 minutos do dia 12 de setembro de 2017, observado o horário oficial de Brasíl ia/DF 
[...] 
Onde se lê: 4.1.7 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 16 de agosto de 2017. 
Leia-se: 4.1.7 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 14 de setembro de 2017. 
[...] 
Onde se lê: 4.1.7.1 O INSTITUTO QUADRIX, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 16 de agosto de 
2017. 
Leia-se: 4.1.7.1 O INSTITUTO QUADRIX, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 14 de setembro de 
2017. 
[...] 
Onde se lê: 4.2.2 O comprovante definitivo de inscrição estará disponível no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, após o acatamento da 
inscrição, na data provável de 11 de setembro de 2017. 
Leia-se: 4.2.2 O comprovante definitivo de inscrição estará disponível no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, após o acatamento da inscrição, 
na data provável de 16 de outubro de 2017. 
[...] 
Onde se lê: 6.13 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado preliminar das 
solicitações para concorrer às vagas reservadas na data provável de 29 de agosto de 2017. 
Leia-se: 6.13 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado preliminar das 
solicitações para concorrer às vagas reservadas na data provável de 27 de setembro de 2017. 
[...] 
Onde se lê: 6.13.2 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das solicitações para concorrer às vagas reservadas, o INSTITUTO 
QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado definitivo de tais solicitações, na data provável 
de 6 de setembro de 2017. 
Leia-se: 6.13.2 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das solicitações para concorrer às vagas reservadas, o INSTITUTO 
QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado definitivo de tais solicitações, na data pro vável 
de 4 de outubro de 2017. 
[...] 
Onde se lê: 7.11 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado preliminar dos 
pedidos de atendimento especial na data provável de 29 de agosto de 2017. 
Leia-se: 7.11 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado preliminar dos pedidos 
de atendimento especial na data provável de 27 de setembro de 2017. 
[...] 
Onde se lê: 7.13 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial, o INSTITUTO QUADRIX 
divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado definitivo de tais solicitações, na data provável de 6 de 
setembro de 2017. 
Leia-se: 7.13 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial, o INSTITUTO QUADRIX divulgará, 
no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado definitivo de tais solicitações, na data provável de 4 de outubro de 
2017. 
[...] 
Onde se lê: 8.1 As fases do concurso estão descritas a seguir: PROVA DE TÍTULOS - Pontos: 5 
Leia-se: 8.1 As fases do concurso estão descritas a seguir: PROVA DE TÍTULOS - Pontos: 3 
[...] 
Onde se lê: 11.1 As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na data provável de 17 de setembro de 2017, no turno da tarde e com a duração de 4 
(quatro) horas. 
Leia-se: 11.1 As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na data provável de 22 de outubro de 2017, no turno da tarde e com a duração de 4 (quatro) 
horas. 
[...] 
Onde se lê: 11.6 No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais de candidatos inscritos, o INSTITUTO 
QUADRIX procederá à inclusão do candidato, com o preenchimento de formulário específico e mediante a apresentação de comprovante de pagamento 
da taxa de inscrição, até a data de seu vencimento em 16 de agosto de 2017. 
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Leia-se: 11.6 No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais de candidatos inscritos, o INSTITUTO 
QUADRIX procederá à inclusão do candidato, com o preenchimento de formulário específico e mediante a apresentação de comprovante de pagamento 
da taxa de inscrição, até a data de seu vencimento em 14 de setembro de 2017. 
 
2 DA RETIFICAÇÃO DO ANEXO III. 
Onde se lê: 1.1 A avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório, valerá no máximo 5 (cinco) pontos, ainda que a  soma dos valores dos títulos 
e comprovantes seja superior a este valor.  
Leia-se: 1.1 A avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório, valerá no máximo 3 (três) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos e 
comprovantes seja superior a este valor. 
[...] 
Onde se lê: 1.4.1 A previsão de entrega dos documentos será no período previsto entre os dias 1º e 5 de dezembro de 2017. 
Leia-se: 1.4.1 A previsão de entrega dos documentos será no período previsto entre os dias 22 e 26 de janeiro de 2018. 
[...] 
Onde se lê: Alínea A / PONTUAÇÃO POR ITEM: 1,50 / PONTUAÇÃO MÁXIMA: 1,50 
Leia-se: Alínea A / PONTUAÇÃO POR ITEM: 0,90 / PONTUAÇÃO MÁXIMA: 0,90  
[...] 
Onde se lê: Alínea B / PONTUAÇÃO POR ITEM: 1,25 / PONTUAÇÃO MÁXIMA: 1,25 
Leia-se: Alínea B / PONTUAÇÃO POR ITEM: 0,75 / PONTUAÇÃO MÁXIMA: 0,75 
[...] 
Onde se lê: Alínea C / PONTUAÇÃO POR ITEM: 1,00 / PONTUAÇÃO MÁXIMA: 1,00 
Leia-se: Alínea C / PONTUAÇÃO POR ITEM: 0,60 / PONTUAÇÃO MÁXIMA: 0,60 
[...] 
Onde se lê: Alínea D / PONTUAÇÃO POR ITEM: 0,75 / PONTUAÇÃO MÁXIMA: 0,75 
Leia-se: Alínea D / PONTUAÇÃO POR ITEM: 0,45 / PONTUAÇÃO MÁXIMA: 0,45 
[...] 
Onde se lê: Alínea E / PONTUAÇÃO POR ITEM: 0,25 / PONTUAÇÃO MÁXIMA: 0,50 
Leia-se: Alínea E / PONTUAÇÃO POR ITEM: 0,15 / PONTUAÇÃO MÁXIMA: 0,30 
[...] 
Onde se lê: TOTAL MÁXIMO DE PONTOS: 5,00 
Leia-se: TOTAL MÁXIMO DE PONTOS: 3,00 
 
3 DA RETIFICAÇÃO DO ANEXO IV. 
Onde se lê:  
Período de inscrições: 04/07 a 14/08/2017 
Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 16/08/2017 
Publicação do Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e dos pedidos de atendimento especial: 29/08/2017 
Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e dos pedidos de 
atendimento especial: 30/08 a 01/09/2017 
Publicação do Resultado Definitivo das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e dos pedidos de atendimento especial: 06/09/2017 
Publicação do Edital de convocação das provas objetiva e discursiva e divulgação do comprovante definitivo de inscrição com informações sobre os locais: 
11/09/2017 
Aplicação das provas objetiva e discursiva (previsão: turno da tarde): 17/09/2017 
Publicação do Gabarito Preliminar da prova objetiva: 18/09/2017 
Prazo para interposição de recurso contra o Gabarito Preliminar da prova objetiva: 19/09 a 02/10/2017 
Publicação do Gabarito Definitivo da prova objetiva e do Resultado Preliminar da prova objetiva: 13/10/2017 
Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da prova objetiva: 16/10 a 27/10/2017 
Publicação do Resultado Definitivo da prova objetiva e do Resultado Preliminar da prova discursiva: 07/11/2017 
Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da prova discursiva: 08/11 a 22/11/2017 
Publicação do Resultado Definitivo da prova discursiva: 29/11/2017 
Publicação do Edital de convocação para apresentação de documentos para prova de títulos: 01/12/2017 
Prazo para apresentação de documentos para prova de títulos: 01/12 a 05/12/2017 
Publicação do Resultado Preliminar da prova de títulos: 15/12/2017 
Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da prova de títulos: 16/12 a 02/01/2018 
Publicação do Resultado Definitivo da prova de títulos: 08/01/2018 
Publicação do Edital de convocação para perícia médica (candidatos com deficiência): 10/01/2018 
Aplicação da perícia médica (candidatos com deficiência): 13 e/ou 14/01/2018 
Publicação do Resultado Preliminar da perícia médica (candidatos com deficiência): 16/01/2018 
Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da perícia médica (candidatos com deficiência): 17/01 a 19/01/2018 
Publicação do Resultado Definitivo da perícia médica (candidatos com deficiência): 24/01/2018 
Publicação do Resultado Final: 25/01/2018 
 
Leia-se: 
O cronograma de fases passa a ter as seguintes datas: 
Período de inscrições: 02/08 a 12/09/2017 
Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 14/09/2017 
Publicação do Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e dos pedidos de atendimento especial: 27/09/2017 
Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e dos pedidos de 
atendimento especial: 28/09 a 29/09/2017 
Publicação do Resultado Definitivo das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e dos pedidos de atendimento especial: 04/10/2017 
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Publicação do Edital de convocação das provas objetiva e discursiva e divulgação do comprovante definitivo de inscrição com informações sobre os locais: 
16/10/2017 
Aplicação das provas objetiva e discursiva (previsão: turno da tarde): 22/10/2017 
Publicação do Gabarito Preliminar da prova objetiva: 23/10/2017 
Prazo para interposição de recurso contra o Gabarito Preliminar da prova objetiva: 24/10 a 07/11/2017 
Publicação do Gabarito Definitivo da prova objetiva e do Resultado Preliminar da prova objetiva: 20/11/2017 
Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da prova objetiva: 21/11 a 04/12/2017 
Publicação do Resultado Definitivo da prova objetiva e do Resultado Preliminar da prova discursiva: 15/12/2017 
Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da prova discursiva: 18/12 a 02/01/2018 
Publicação do Resultado Definitivo da prova discursiva: 18/01/2018 
Publicação do Edital de convocação para apresentação de documentos para prova de títulos: 22/01/2018 
Prazo para apresentação de documentos para prova de títulos: 22/01 a 26/01/2018 
Publicação do Resultado Preliminar da prova de títulos: 06/02/2018 
Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da prova de títulos: 07/02 a 21/02/2018 
Publicação do Resultado Definitivo da prova de títulos: 28/02/2018 
Publicação do Edital de convocação para perícia médica (candidatos com deficiência): 05/03/2018 
Aplicação da perícia médica (candidatos com deficiência): 10/03 e/ou 11/03/2018 
Publicação do Resultado Preliminar da perícia médica (candidatos com deficiência): 13/03/2018 
Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da perícia médica (candidatos com deficiência): 14/03 a 16/03/2018 
Publicação do Resultado Definitivo da perícia médica (candidatos com deficiência): 22/03/2018 
Publicação do Resultado Final: 24/03/2018 
 
Em 28 de julho de 2017. 
MAURÍCIO LEITE LUDUVICE 


