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                                                                               RETIFICAÇÃO (*) 
 

 
No Edital ESAF nº 32, de 29 de junho de 2015, publicado no DOU de 30 de junho de 2015, Seção 3, 

páginas 76 a 83:  
a) no subitem 5.9 – onde se lê: “... posteriores a esse prazo”, leia-se: ... posteriores a esse prazo, observado o contido no 
subitem 8.5;  
 
b) onde se lê: ... “8.5 - Após o encerramento do período de inscrição, haverá o prazo de dois dias para o candidato que 
optou por concorrer às vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas confirmar ou desistir dessa opção na página 
www.esaf.gov.br.”, leia-se: ... 8.5 - Após o encerramento do período de inscrição, o candidato que optou por concorrer às 
vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas terá o prazo de dois dias para acessar o seu pedido de inscrição, na página 
www.esaf.fazenda.gov.br, a fim de desistir dessa opção. A não desistência ensejará a validação da opção inicial do 
candidato.   
 
c) no subitem 8.12.5 – onde se lê: “... b) declaração assinada pelo candidato no curso de ações afirmativas quanto à 
condição...”, leia-se: ... b) declaração assinada pelo candidato nas entrevistas quanto à condição...”;  
 
d) no quadro contido no subitem 11.3.3 - onde se lê: “... Pontos a deduzir – Questão: (até - 7) (até - 5) (até - 4) (até - 
4)...”, leia-se: ... Pontos a deduzir – Questão: (até - 14) (até - 10) (até - 8) (até - 8); 
 
e) no Anexo I – Programas – ...CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Área II.3 – Tecnologia da Informação - 
GERÊNCIA DE PROJETOS E GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, onde se lê: “... V - 
Contratação de Serviços de TI: ... 1.2. Decreto nº 1.048, de 21 de janeiro de 1994...”, leia-se: ... 1.2. Decreto nº 7.579, 
de 11 de outubro de 2011; onde se lê: “... 1.4. Instrução Normativa nº 04, MPOG/SLTI, de 12 de novembro de 2010. ...”, 
leia-se: ... 1.4. Instrução Normativa nº 04, MPOG/SLTI, de 11 de setembro de 2014. ... 
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Diretor-Geral 

 
 
(*) Publicada no Diário Oficial da União de 16/7/2015 – Seção 3 – pág.78 
 
 




