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11.2.1- Expirado o prazo de que trata o subitem 11.2, o
candidato convocado para preenchimento de vaga que não efetivar
sua matrícula no Curso de Formação, será considerado desistente e
eliminado do concurso.

11.2.2 - As informações prestadas para matrícula no Curso
de Formação são da inteira responsabilidade do candidato, dispondo a
ESAF do direito de excluir do concurso aquele que as fornecer com
dados incorretos, incompletos ou rasurados, bem como se constatado,
posteriormente, que os mesmos são inverídicos.

11.2.3 - Havendo desistências na fase de matrícula, serão
convocados, em número igual ao de desistentes, candidatos para se
matricularem, com o mesmo prazo a ser estabelecido na forma do
subitem 11.2, obedecida a ordem de classificação da Primeira Eta-
pa.

11.3 - Observados os termos e prazos do Decreto nº 4.175,
de 27/3/2002, publicado no Diário Oficial da União de 28/3/2002, e
da Portaria MP nº 450, de 6/11/2002, publicada no Diário Oficial da
União de 7/11/2002, a critério da ANA poderão ser convocados para
novos Cursos de Formação candidatos habilitados e classificados na
Primeira Etapa, na forma do subitem 10.1.

11.4 - Os demais candidatos não convocados, observado o
disposto nos subitens 11.2.3 e 11.3, serão considerados reprovados
para todos os efeitos.

11.5 - No ato da matrícula, para o Curso de Formação, serão
exigidos:

a) atestado de sanidade física e mental, que comprove a
aptidão do candidato para freqüentar o Curso de Formação;

b) no caso de candidato que se julgue amparado pelo § 2º do
art. 5º da Lei n.º 8.112/90, decisão, fornecida pela Equipe Mul-
tiprofissional, referente à deficiência declarada pelo candidato e à
compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo; e

c) no caso de candidato servidor federal, ocupante de cargo
efetivo da administração direta da União, de autarquia federal ou de
fundação pública federal, apresentação de declaração do dirigente de
pessoal do órgão/entidade de lotação, comprovando essa condição.

11.6 - O candidato que deixar de efetuar a matrícula, não
comparecer ao Curso de Formação desde o início, dele se afastar, ou
não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares ou regi-
mentais, será reprovado e, conseqüentemente, eliminado do concur-
so.

11.7 - Durante o Curso de Formação, o candidato fará jus a
auxílio financeiro, na forma da legislação vigente à época de sua
realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o
direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do
cargo efetivo, no caso de ser servidor referido no subitem 11.5, alínea
"c".

11.7.1 - O candidato matriculado no Curso de Formação e
dele desistente terá que devolver, nos prazos e condições previstos no
regulamento de que trata o subitem 11.1, o auxílio financeiro per-
cebido, considerando que, nessa hipótese de desistência, não poderá
haver ônus para a Administração Pública, exceto se decorrer de caso
fortuito ou motivo de força maior.

11.7.2 - A devolução do auxílio financeiro percebido tam-
bém será obrigatória, nos prazos e condições previstos no regula-
mento de que trata o subitem 11.1 no caso de aprovado o candidato
no concurso, e nomeado, não se apresentar para a posse e exercício
do cargo. Excetuam-se, igualmente, situações decorrentes de caso
fortuito ou motivo de força maior.

11.8 - O candidato a que se refere o subitem 11.5, alínea "c",
se eliminado, será reconduzido ao cargo ou emprego permanente do
qual houver sido afastado, considerando-se de efetivo exercício o
período de freqüência ao Curso de Formação.

11.9 - As despesas decorrentes da participação em todas as
etapas e procedimentos do concurso de que trata este Edital, inclusive
no Curso de Formação, posse e exercício, correrão por conta dos
candidatos, os quais não terão direito a alojamento, alimentação,
transporte ou ressarcimento de quaisquer despesas.

12 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO
12.1- A classificação final no concurso, para todos os cargos,

será decorrente do somatório dos pontos obtidos pelo candidato na
primeira e na segunda etapas do certame.

12.2 - Os candidatos serão classificados por Cargo/Área de
Conhecimento de acordo com os valores decrescentes das notas finais
nas duas etapas do concurso.

13 - DA HOMOLOGAÇÃO
13.1- O resultado final do concurso será homologado pela

ANA, após a realização do Curso de Formação, respeitado o disposto
no art. 42 do Decreto n.º 3.298/1999, mediante publicação no Diário
Oficial da União, obedecida a rigorosa ordem de classificação, para
cada Cargo/Área de Conhecimento, na forma estabelecida no subitem
12.1, não se admitindo recurso desse resultado.

14 - DA NOMEAÇÃO E DA LOTAÇÃO
14.1 - Os candidatos aprovados e classificados dentro do

número de vagas, após nomeados, serão lotados na ANA, em Bra-
sília/DF ou, a critério da Agência, em Unidades Administrativas Re-
gionais.

14.2 - A nomeação dos candidatos portadores de deficiência
aprovados no concurso observará a proporcionalidade e a alternância
com os candidatos de ampla concorrência, na forma do disposto no
subitem 10.4.1.

14.3 - A classificação obtida pelo candidato aprovado no
concurso, por Cargo/Área de Conhecimento, não gera para si o direito
de escolher a unidade de seu exercício, ficando esta condicionada ao
interesse e conveniência da ANA.

14.4 - O candidato nomeado apresentar-se-á para posse e
exercício, às suas expensas.

14.5 - Em nenhuma hipótese será efetuado o remanejamento
de vagas entre os Cargos/Área de Conhecimento.

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Não serão fornecidos atestados, certificados ou cer-

tidões relativos à classificação ou notas de candidatos, valendo para
tal fim os resultados publicados no Diário Oficial da União.

15.2 - Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos,
certificados ou certidões relativos a notas de candidatos reprovados.

15.3 - A aprovação no concurso assegurará apenas a ex-
pectativa de direito à nomeação, ficando a concretização desse ato
condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do
exclusivo interesse e conveniência da Administração, da rigorosa or-
dem de classificação e do prazo de validade do concurso.

15.4 - O prazo de validade do concurso será de um ano,
prorrogável por igual período, contado a partir da homologação do
resultado final do concurso, na forma do disposto no §3º do art. 1º do
Decreto nº 4.175/2002.

15.5 - Será excluído do concurso, por ato da Direção-Geral
da ESAF, o candidato que:

a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou ine-
xata;

b) agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer
membro da equipe encarregada da aplicação das provas;

c) for surpreendido utilizando-se de um ou mais meios pre-
vistos no subitem 6.4.4;

d) for responsável por falsa identificação pessoal;
e) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter

aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso;
f) não devolver, integralmente, o material recebido, exceto o

material do Curso de Formação;
g) efetuar o pedido de inscrição fora do prazo estabelecido

neste Edital; ou
h) não atender às determinações regulamentares da ESAF.
15.5.1 - Será excluído, ainda, do concurso, por ato da Di-

reção-Geral da ESAF, o candidato que utilizou ou tentou utilizar
meios fraudulentos para obter a aprovação própria ou de terceiros em
qualquer etapa de concurso já realizado pela ESAF.

15.5.2 - Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio
eletrônico, probabilístico, estatístico, visual, grafológico ou por in-
vestigação policial, ter-se o candidato utilizado de processo ilícito
para obter aprovação própria ou de terceiros, suas provas serão anu-
ladas e o candidato será, automaticamente, eliminado do concurso.

15.6 - Durante o prazo estabelecido para recurso das Provas
Objetivas, um exemplar dos cadernos das provas aplicadas será afi-
xado nos locais indicados no Anexo II deste Edital e disponibilizado
na internet para todos os interessados, no endereço eletrônico
www.esaf.fazenda.gov.br, assegurando-se, desse modo, a observância
dos princípios da publicidade e da isonomia. Por razões de ordem
técnica e de segurança, nenhuma outra forma de publicidade ou di-
vulgação dos cadernos de prova, em qualquer fase do concurso,
poderá ser utilizada.

15.7 - O candidato deverá manter atualizado o seu endereço
na ESAF, enquanto estiver participando do concurso, e na Gerência
de Gestão de Pessoas da Superintendência de Administração, Fi-
nanças e Gestão de Pessoas da Agência Nacional de Águas - GE-
GEP/SAF/ANA, após a homologação do resultado final do concur-
so.

15.7.1 - Serão da inteira responsabilidade do candidato os
prejuízos decorrentes da não-atualização de seu endereço, na forma
do subitem 15.7.

15.8 - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção-Geral
da ESAF, ouvida a ANA, no que couber.

MAURO SÉRGIO BOGÉA SOARES

ANEXO I
PROGRAMAS

COMUNS A TODOS OS CARGOS:
LÍNGUA PORTUGUESA:
1. Compreensão, interpretação e reescritura de textos. 2. Or-

tografia. 3. Semântica. 4. Morfologia. 5. Sintaxe. 6. Pontuação.
LÍNGUA INGLESA:
1. Compreensão e interpretação de textos escritos em língua

inglesa. 2. Tradução. 3. Gramática.
RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO:
Esta prova objetiva medir a habilidade do candidato em

entender a estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lu-
gares, coisas, ou eventos fictícios; deduzir novas informações das
relações fornecidas, e avaliar as condições usadas para estabelecer a
estrutura daquelas relações. Nenhum conhecimento mais profundo de
lógica formal ou matemática será necessário para resolver as questões
de raciocínio lógico-analítico. As questões das provas poderão tratar
das seguintes áreas: 1. Estruturas Lógicas. 2. Lógica de Argumen-
tação. 3. Diagramas Lógicos. 4. Trigonometria. 5. Matrizes Deter-
minantes e Solução de Sistemas Lineares. 6. Álgebra. 7. Probabi-
lidades. 8. Combinações, Arranjos e Permutação. 9. Geometria Bá-
sica.

ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
1. Constituição Federal: Título II, Capítulo I - Dos Direitos e

Deveres Individuais e Coletivos; Título III, Capítulo VII - Da Ad-
ministração Pública. 2. Código Penal Brasileiro: Título II - Do crime;
Título III - Da Imputabilidade Penal; Título V, Capítulo VI - Dos
Efeitos da Condenação; Título XI - Dos Crimes contra a Admi-
nistração Pública (com as alterações da Lei n. 9.983/2000). 3. Regime
Disciplinar dos Servidores Públicos Civis da União: Lei n.
8.112/1990 (atualizada), artigos 116 a 182. 4. Lei n. 8.137/1990:
Capítulo I, Seção II - Dos crimes contra a Ordem Tributária pra-
ticados por Funcionários Públicos. 5. Lei n. 8.429/1992 - Dispõe
sobre a Improbidade Administrativa. 6. Código de Ética Profissional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal - Decreto nº
1.171/1994. 7. Processo Administrativo Federal (Lei n. 9.784/1999 -
artigos 1º, 2º, 3º, 18 a 21).

RECURSOS HÍDRICOS - LEGISLAÇÃO APLICADA:
1. Decreto nº 3.692/2000. 2. Lei n. 9.433/1997. 3. Lei n.

9.984/2000. 4. Lei n. 9.986/2000. 5. Lei n. 10.768/2003. 6. Lei n.
10.871/2004. 7. Lei n. 10.881/2004. 8. Lei n. 11.292/2006. 9. Medida
Provisória n. 437/2008. 10. Resolução ANA n. 348, de 20/8/2007
(Regimento Interno da ANA).

DIREITO CONSTITUCIONAL:
1. Os poderes do Estado e as respectivas funções. 2. Teoria

geral da Constituição: conceito, origens, conteúdo, estrutura e clas-
sificação. 3. Supremacia da Constituição. 4. Tipos de Constituição. 5.
Poder constituinte. 6. Princípios constitucionais. 7. Interpretação da
Constituição e Controle de Constitucionalidade. Normas constitucio-
nais e inconstitucionais. 8. Emenda, reforma e revisão constitucional.
9. Análise do princípio hierárquico das normas. 10. Princípios fun-
damentais da CF/88. 11. Direitos e garantias fundamentais. 12. Or-
ganização do Estado político-administrativo. 13. Administração Pú-
blica na CF/88 (art. 37 a 41). 14. Organização dos Poderes. O Poder
Legislativo. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária. O
Controle Externo e os Sistemas de Controle Interno. O Poder Exe-
cutivo e o Poder Judiciário. O Ministério Público. 15. Sistema Tri-
butário Nacional. 16. Finanças Públicas: normas gerais e orçamento
público. 17. As Políticas Públicas na CF/88.

DIREITO ADMINISTRATIVO:
1. A Administração Pública, suas espécies, formas e ca-

racterísticas; centralização e descentralização; espécies e atributos das
entidades descentralizadas e avaliação do seu desempenho. 2. Prin-
cípios da Administração Pública. 3. Avaliação do regime jurídico-
administrativo e sua relação com os direitos individuais. 4. Teoria
geral da função pública. 5. O servidor público e a CF/88. Regime
Jurídico dos servidores públicos. 6. Serviços públicos: conceito e
natureza, modalidades e formas de prestação, o perfil moderno do
serviço público. 7. Lei n. 8.666/1993. Regime Jurídico da Licitação:
obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação da licitação; pro-
cedimentos, anulação e revogação; modalidades de licitação. Contrato
Administrativo: peculiaridades; aspectos formais; execução e inexe-
cução. 8. Convênios, Contratos de repasse e Termos de cooperação
celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal
com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos
para a execução de programas, projetos e atividades de interesse
recíproco que envolvam a transferência de recursos financeiros oriun-
dos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União (Decreto n.
6.170/2007 e Portaria Interministerial MP/MF/MCT n. 127/2008). 9.
Teoria geral do ato administrativo: conceitos, classificação, espécies,
elementos, requisitos e atributos do ato administrativo. O ato ad-
ministrativo e os direitos dos administrados. 10. Controle da Ad-
ministração Pública: espécies de controle e suas características, seus
efeitos na prestação dos serviços públicos. 11. Domínio público: con-
ceito; domínio eminente; domínio patrimonial; conceito e classifi-
cação dos bens públicos; administração dos bens públicos; utilização
dos bens públicos; alienação dos bens públicos; afetação e desa-
fetação; imprescritibilidade; impenhorabilidade; inalienabilidade e im-
possibilidade de oneração de bens públicos; aquisição de bens pela
administração; terras públicas; águas públicas; espaço aéreo; zona
econômica exclusiva; intervenção na propriedade de terceiros (de-
sapropriação, servidão pública e outros); patrimônio histórico; pro-
teção ambiental. 12. Agências Reguladoras: origem, caracterização e
competências.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
CARGO: ESPECIALISTA EM RECURSOS HÍDRICOS:
1. Hidrologia: 1.1. Ciclo hidrológico. 1.2. Bacia hidrográfica.

1.3. Elementos de hidrometeorologia. 1.4. Elementos de Estatística
aplicada à Hidrologia. 1.5. Correlação e Regressão. 1.6. Precipitação.
1.7. Interceptação. 1.8. Evaporação. 1.9. Água subterrânea. 1.10. In-
filtração. 1.11. Escoamento superficial. 1.12. Escoamento em rios e
canais. 1.13. Aquisição de dados hidrológicos. 1.14. Hidrometria.
1.15. Vazão máxima. 1.16. Regularização de vazões. 1.17. Regimes
de vazão dos cursos d'água. 1.18. Modelos de simulação hidrológica.
1.19. Modelos hidrodinâmicos. 1.20. Dimensionamento e operação de
reservatórios. 2. Qualidade da Água: 2.1. A água na natureza. 2.2.
Propriedades da água. 2.3. Usos da água e requisitos de qualidade.
2.4. Padrões de qualidade de água. 2.5. Fontes de poluição das águas.
2.6. Características qualitativas e quantitativas das águas residuárias.
2.7. Parâmetros de qualidade de água. 2.8. Autodepuração dos cursos
d'água. 2.9. Contaminação por microrganismos patogênicos. 2.10.
Comportamento ambiental dos lagos. 2.11. Eutrofização. Controle da
poluição. 2.12. Operações e processos unitários de tratamento de
águas residuárias. 2.13. Tecnologias e sistemas de tratamento de
águas residuárias. 3. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos:
3.1. Princípios da gestão integrada de recursos hídricos. 3.2. Sistemas
naturais e desenvolvimento sustentável. Infra-estrutura de recursos
hídricos. 3.3. Modelos de gerenciamento de bacias hidrográficas. 3.4.
Fundamentos e objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos.
3.5. Conceituação dos aspectos legais. 3.6. Constituição Federal e a
Lei n.° 9.433/97. 3.7. Outorga e Cobrança pelos direitos de uso dos
recursos hídricos. 3.8. Sistemas de suporte a decisão aplicados ao
gerenciamento de recursos hídricos. 3.9. Simulação de sistemas de
recursos hídricos. 3.10. Otimização de usos múltiplos dos recursos
hídricos. 4. Aspectos Econômico-Financeiros dos Recursos Hídricos:
4.1. Noções de micro-economia aplicada ao planejamento de recursos
hídricos. 4.2. Matemática financeira: taxa de juros, taxa interna de
retorno, valor presente líquido. 4.3. Fluxos de caixa. 4.4. Fluxo de
caixa incremental. 4.5. Avaliação de projetos de investimento: aná-
lises financeira e econômica, custos e benefícios sob o ponto de vista
social. 4.6. Métodos de avaliação de projetos de investimento. 4.7.
Critérios para seleção de projetos de investimento. 4.8. Análise be-
nefício-custo. 4.9. Alocação de custos em projetos de usos múltiplos.
5. Aspectos Institucionais e Sócio-Culturais: 5.1. Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 5.2. A água como elemento
mobilizador da sociedade para implantação da Política Nacional de
Recursos Hídricos. 5.3. Órgãos gestores estaduais e conselhos na-




