
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

DIRETORIA-GERAL 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL 

EDITAL N.º 6/2007, DE 4 DE ABRIL DE 2007 
 
A Câmara dos Deputados, tendo em vista a decisão proferida no Processo nº 
2007/110401-CD, resolve: 
 
1. Tornar públicas as alterações referentes aos Editais de nºs 01 e 02/2007, publicados, 
respectivamente, em 18/1/2007 e 31/1/2007: 
a) diminuição do número de vagas ofertadas no certame, de 14 (quatorze) para 8 (oito), 
do concurso para o cargo de Analista Legislativo, atribuição Técnico em Documentação e 
Informação Legislativa – Área I – Bibliotecário, objeto do Edital nº 01/2007; 
b) diminuição do número de vagas ofertadas no certame para o cargo de Analista 
Legislativo, atribuição Técnico em Comunicação Social, objeto do Edital nº 2/2007, sendo: 
de 5 (cinco) para 3 (três), para a Área de Divulgação Institucional; de 8 (oito) para 5 
(cinco), para a Área de Relações Públicas; de 3 (três) para 1 (uma), para a Área de Rádio; 
de 2 (duas) para 1 (uma), para a Área de Televisão; de 8(oito) para 1(uma), para Área de 
Imprensa Escrita; e, de 5 (cinco) para 1 (uma), para Área de Audiovisual; 
c) diminuição do número de vagas ofertadas no certame para o cargo de Analista 
Legislativo, atribuição Taquígrafo Legislativo, de 10 (dez) para 5 (cinco), objeto do Edital 
nº 02/2007; 
d) cancelamento do Concurso para o cargo de Analista Legislativo, atribuição Médico – 
Área Ortopedista e Traumatologia, objeto do Edital nº 02/2007. 
1.1 Informar que, em decorrência das alterações no número de vagas ofertadas e do 
cancelamento efetuado, os candidatos inscritos nos respectivos cargos poderão solicitar a 
devolução da importância paga referente à inscrição, de acordo com procedimentos a 
serem divulgados posteriormente por meio de edital. 
2. Reiterar que os cargos remanescentes dos Editais de nºs 01 e 02/2007 não sofreram 
alterações, e que as inscrições realizadas para esses cargos permanecem confirmadas. 
3. Comunicar que as datas das provas, previstas nos Editais nºs 01 e 02/2007, serão 
alteradas, e as novas datas serão divulgadas posteriormente por meio de edital a ser 
publicado no Diário Oficial da União. 
4. Declarar que serão reabertas as inscrições para todos os cargos mantidos no Concurso 
Público, em data a ser divulgada posteriormente por meio de edital, a ser publicado no 
Diário Oficial da União e divulgado na Internet, no endereço eletrônico 
www.concursosfcc.com.br. 
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