
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 Nº 59, de 07 de janeiro de 2009

A CÂMARA DOS DEPUTADOS, de acordo com o Edital nº 8/2007, de 04 de maio de 2007, 
publicado no Diário Oficial da União, de 07 de maio de 2007, destinado ao provimento de 
cargos do quadro de pessoal da Câmara dos Deputados, comunica que a Fundação Carlos 
Chagas  realizará  SESSÃO  PÚBLICA  DE  REIDENTIFICAÇÃO  das  Provas  Práticas  do 
cargo de Analista  Legislativo  – atribuição Técnico em Comunicação Social  – áreas: 
Divulgação Institucional, Televisão e Imprensa Escrita, aplicadas no dia 23 de novembro 
de 2008, de acordo com as informações a seguir:

1. A Sessão Pública para a reidentificação das provas práticas e divulgação das notas será 
realizada em 14 de janeiro de 2009, às 9 horas, no Auditório da FACULDADE COLÉGIO 
PAULISTA - COPI/FIAP, Av. Lins de Vasconcelos, 1264 - 8º Andar, Aclimação - Próx. à 
SABESP – São Paulo – SP.
1.1 A reidentificação das provas realizar-se-á por área.

2. O comparecimento à Sessão Pública de reidentificação é facultativo, não afetando, em 
nenhuma hipótese, os procedimentos de reidentificação ou a nota do candidato.

3. Antes  da  abertura  dos  envelopes  devidamente  lacrados,  contendo  as  provas 
desidentificadas, serão convidadas 3 (três) pessoas para acompanhar os procedimentos 
de abertura dos envelopes, reidentificação das provas e divulgação das notas.

4. À medida em que as provas forem reidentificadas e tiverem seu resultado conhecido, as 
mesmas serão novamente  acondicionadas em envelopes,  não se permitindo vista de 
prova durante a sessão pública.

5. Encerrada a Sessão Pública de Reidentificação de Provas, será publicado o Edital de 
Resultado Provisório na Prova Prática no Diário Oficial da União e divulgado no site da 
Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).

PAULO ANTONIO LIMA COSTA
Diretor em exercício


