
 
 
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 
EDITAL CETESB 01/2010 – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - ESTÁGIO PÓS-

GRADUAÇÃO 
 
A CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO,  Sociedade 
de Economia Mista vinculada à Secretaria  de Estado do Meio Ambiente, torna pública 
a retificação do Edital de Abertura publicado no DOE de 15/05/2010. 
 
2 - DOS PRÉ-REQUISITOS 
 
Onde se lê: 
 
2.1. O estudante deverá estar regularmente matriculado em Instituição de Ensino 

público ou privado, cursando Pós–Graduação “stricto sensu” ou “lato sensu”, 
assim entendido Mestrado, Doutorado ou Especialização  em uma das 
seguintes áreas de conhecimento: Engenharia Agronômica, Engenharia 
Florestal, Engenharia Ambiental, Biologia, Geologia, Geografia, Direito 
Ambiental e Gestão Ambiental.  

Leia-se: 
 
2.1. O estudante deverá estar regularmente matriculado em Instituição de Ensino 

público ou privado, cursando Pós–Graduação “stricto sensu” ou “lato sensu”, 
assim entendido Mestrado, Doutorado ou Especialização em uma das 
seguintes áreas de conhecimento: Engenharia Agronômica, Engenharia 
Florestal, Engenharia Ambiental, Biologia, Geologia, Geografia, Direito 
Ambiental, Gestão Ambiental, Aquicultura e Pesca, Agronegócio, 
Meteorologia, Química Ambiental, Ciência Ambiental.  

 
4 - DAS INSCRIÇÕES 
 
Onde se lê: 
 
4.1. As inscrições para o processo seletivo público serão feitas somente pela 

Internet, no período de 17 a 28 de maio de 2010. O candidato deverá acessar 
o site: www.caipimes.com.br  para efetuar sua inscrição, conforme os 
procedimentos estabelecidos abaixo: 

4.2.2. O candidato que desejar solicitar o referido direito deverá: 
4.2.2.1. preencher total e corretamente, durante o período das 10 horas de 17 de 

maio de 2010 às 23h59min de 19 de maio de 2010, o requerimento de 
solicitação de redução do valor da taxa de inscrição com os dados solicitados, 
disponível, exclusivamente, no site www.caipimes.com.br.  

4.2.2.2. imprimir o requerimento, assinar e encaminhar por SEDEX, até 19 de maio de 
2010, para a CAIP – Coordenadoria de Apoio a Instituições Públicas, fazendo 
constar do envelope o que segue: 

CAIP – COORDENARIA DE APOIO A INSTITUIÇÕES PUBLICAS 
Setor de Concursos 
Av. Goiás 3.400 –  Bairro Barcelona 



CEP: 09550-051 
São Caetano do Sul – SP 
Referência – Processo Seletivo Público – CETESB 01/2010 
 

4.4. O resultado da solicitação será divulgado oficialmente, na data prevista de 26 
de maio de 2010, no site www.caipimes.com.br. 
Será considerado indeferido o requerimento de solicitação de redução do 
valor da taxa: 

a) preenchido incorretamente (omissões, informações inverídicas, 
etc.); 

b) encaminhado por outro meio que não o estabelecido neste Edital; 
c) postado após 19 de maio de 2010; 
d) que não comprove os requisitos previstos neste Capítulo; 
e) que não esteja anexada a documentação exigida no subitem 

4.2.3, deste Capítulo; 
4.5. O candidato beneficiado com a redução da taxa deverá efetivar sua inscrição, 

pela internet, no endereço www.caipimes.com.br, até as 16 horas de 28 de 
maio de 2010. 

4.6. Após o preenchimento e envio da ficha de inscrição, o candidato beneficiado 
com a redução da taxa deverá imprimir o boleto bancário específico com o 
valor da taxa de inscrição reduzido e efetuar o pagamento até 28 de maio de 
2010, seguindo os parâmetros firmados neste Edital. 

4.11. A partir de 05 de junho de 2010 conferir, no site www.caipimes.com.br, se 
os dados da inscrição efetuada pela Internet foram recebidos e a importância 
do valor da inscrição devidamente paga. Em caso negativo, o candidato 
deverá entrar em contato com a CAIP/USCS, pelo telefone (11) 4224 4834, 
para verificação do ocorrido. 

 
Leia-se: 
 
4.1. As inscrições para o processo seletivo público serão feitas somente pela 

Internet, no período de 17 de maio a 11 de junho de 2010. O candidato 
deverá acessar o site: www.caipimes.com.br  para efetuar sua inscrição, 
conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 

4.2.2. O candidato que desejar solicitar o referido direito deverá: 
4.2.2.1. preencher total e corretamente, durante o período das 10 horas de 17 de 

maio de 2010 às 23h59min de 01 de junho de 2010, o requerimento de 
solicitação de redução do valor da taxa de inscrição com os dados solicitados, 
disponível, exclusivamente, no site www.caipimes.com.br.  

4.2.2.2. imprimir o requerimento, assinar e encaminhar por SEDEX, até 01 de junho  
de 2010, para a CAIP – Coordenadoria de Apoio a Instituições Públicas, 
fazendo constar do envelope o que segue: 

CAIP – COORDENARIA DE APOIO A INSTITUIÇÕES PUBLICAS 
Setor de Concursos 
Av. Goiás 3.400 –  Bairro Barcelona 
CEP: 09550-051 
São Caetano do Sul – SP 
Referência – Processo Seletivo Público – CETESB 01/2010 
 

4.4. O resultado da solicitação será divulgado oficialmente, na data prevista de 09 
de junho de 2010, no site www.caipimes.com.br. 
Será considerado indeferido o requerimento de solicitação de redução do 
valor da taxa: 
   



a) preenchido incorretamente (omissões, informações inverídicas, 
etc.); 

b) encaminhado por outro meio que não o estabelecido neste Edital; 
c) postado após 01 de junho de 2010; 
d) que não comprove os requisitos previstos neste Capítulo; 
e) que não esteja anexada a documentação exigida no subitem 

4.2.3, deste Capítulo; 
4.5. O candidato beneficiado com a redução da taxa deverá efetivar sua inscrição, 

pela internet, no endereço www.caipimes.com.br, até as 16 horas de 11 de 
junho de 2010. 

4.6. Após o preenchimento e envio da ficha de inscrição, o candidato beneficiado 
com a redução da taxa deverá imprimir o boleto bancário específico com o 
valor da taxa de inscrição reduzido e efetuar o pagamento até 11 de junho de 
2010, seguindo os parâmetros firmados neste Edital. 

4.11. A partir de 19 de junho de 2010 conferir, no site www.caipimes.com.br, se 
os dados da inscrição efetuada pela Internet foram recebidos e a importância 
do valor da inscrição devidamente paga. Em caso negativo, o candidato 
deverá entrar em contato com a CAIP/USCS, pelo telefone (11) 4224 4834, 
para verificação do ocorrido. 

 
8 - DA 1ª ETAPA - PROVAS OBJETIVAS 
 
Onde se lê: 
 
8.1. A aplicação das provas está prevista para o dia 13 de junho de 2010 
 
Leia-se: 
 
8.1. A aplicação das provas está prevista para o dia 27 de junho de 2010 
 
 
 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital. 
 
 
São Paulo, 26 de maio de 2010. 
 
 
 
 
 
 

 
 


