
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 
 

RETIFICAÇÃO(*) 
 

No Edital ESAF nº 66, de 05/11/2012, publicado no DOU de 06/11/2012, Seção 3, págs. 119 a 126, no 

subitem 1.2, onde se lê: 

 

  Ensino médio concluído ou equivalente    

Técnico de Estradas (antigo 2º grau). -  

Suporte em  Ensino médio concluído, com diploma do    

Infraestrutura 

de 

Laboratório Curso Técnico em Laboratório. - R$ 60,00 

Transportes  Ensino médio concluído, com diploma do   

 Topografia Curso Técnico em Topografia. -  

 

leia-se: 

 

  Ensino médio concluído ou equivalente   

Técnico de Estradas (antigo 2º grau). -  

Suporte em  Ensino médio concluído, ou equivalente   

Infraestrutura 

de 

Laboratório (antigo 2º grau) e diploma de curso técnico em 

qualquer área. 

- R$ 60,00 

Transportes  Ensino médio concluído, ou equivalente   

 Topografia (antigo 2º grau) e diploma de curso técnico em 

qualquer área. 

-  

 

No subitem 5.2, onde se lê: “A inscrição será efetuada, exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 

www.esaf.fazenda.gov.br, no período compreendido entre 10 horas do dia 12 e 23h59min do dia 30 de novembro 

de 2012 ...” leia-se: A inscrição será efetuada, exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 

www.esaf.fazenda.gov.br, no período compreendido entre 10 horas do dia 12 e 23h59min do dia 04 de dezembro 

de 2012 ... ; no subitem 5.2.2,  onde se lê “A impressão do boleto e o respectivo pagamento da taxa ... poderão ser 

efetuados, no horário bancário, até o dia 09 de dezembro de 2012” leia-se: A impressão do boleto e o respectivo 

pagamento da taxa ... poderão ser efetuados, no horário bancário, até o dia 14 de dezembro de 2012; no subitem 6.4, 

onde se lê: “A inscrição com o pedido de isenção poderá ser efetuada no período compreendido entre 10 horas do dia 

12 e 23h59min do dia 30 de novembro de 2012”, leia-se: 6.4 - A inscrição com o pedido de isenção poderá ser 

efetuada no período compreendido entre 10 horas do dia 12 e 23h59min do dia 04 de dezembro de 2012; no 

subitem 6.12, onde se lê: ”A relação dos candidatos com pedidos de isenção deferidos será disponibilizada na 

Internet, no endereço www.esaf.fazenda.gov.br, até o dia 05 de dezembro de 2012”,  leia-se: 6.12- A relação dos 

candidatos com pedidos de isenção deferidos será disponibilizada na Internet, no endereço www.esaf.fazenda.gov.br, 

até o dia 10 de dezembro de 2012; no subitem 6.16, onde se lê: “ Os candidatos cujos pedidos de isenção do 

pagamento da taxa de inscrição forem indeferidos deverão ...  imprimir o respectivo boleto para efetuar o pagamento 

da taxa de inscrição dentro do prazo indicado no subitem 5.2”, leia-se: 6.16 - Os candidatos cujos pedidos de isenção 

do pagamento da taxa de inscrição forem indeferidos deverão ... imprimir o respectivo boleto para efetuar o 

pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo indicado no subitem 5.2.2; no item 10 – DA PROVA DISCURSIVA, 

onde se lê: ...  10.6.3; 10.6.4; 10.7; 10.8; 10.9; 10.10,  leia-se: ...  10.4.3; 10.4.4; 10.5; 10.6; 10.7; 10.8. 

 

 

 

 

Nerylson Lima da Silva 

Diretor-Geral, Adjunto 

 
(*) Publicado no DOU de 28/11/2012 - Seção 3 


