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Publicado no site da Fundação Carlos Chagas  em 03/12/2009 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nº 003/2009 

DIVULGAÇÃO DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DE 

INSCRIÇÃO - APÓS ANÁLISE DE RECURSOS 

 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tendo em vista a análise dos RECURSOS interpostos quanto ao indeferimento 

dos pedidos de redução ou isenção do valor de inscrição, publicado em 18/11/2009 no Diário Oficial do Estado de São Paulo 

e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas, de acordo com os itens 9 a 25 e respectivos subitens do Capítulo V – 

Das Inscrições, do Edital nº 001/2009 de Abertura de Inscrições para provimento de cargos na área de Tecnologia da 

Informação do Quadro da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, publicado no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo em 20/10/2009, INFORMA QUE: 

 

I. Foram analisados os recursos interpostos quanto ao indeferimento dos pedidos de redução  e isenção do valor da 

inscrição e foram julgados improcedentes. As respectivas respostas ficarão disponíveis no site da Fundação Carlos 

Chagas por 7 (sete) dias a contar da data de divulgação deste Edital. 

II. Os candidatos, cujos pedidos de redução e isenção do pagamento da inscrição foram indeferidos e queiram participar do 

certame, deverão acompanhar pelo site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) e através de link 

específico, gerar boleto para pagamento do valor da inscrição até 08/12/2009. 

1. O link para gerar o boleto de pagamento do valor da inscrição ficará disponível exclusivamente para os 

candidatos que tiveram seus pedidos indeferidos, não sendo possível realizar nova inscrição e/ou realizar 

qualquer alteração de Cargo. 

III. O candidato que não regularizar sua inscrição por meio do pagamento do respectivo boleto, terá o pedido de inscrição 

invalidado. 

 

 

São Paulo/SP, 03 de dezembro de 2009. 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 


