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Concurso Público n° 001/2018 – Edital n° 012/2018/CESAN, de 28 de março de 2018. 
 
A CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, no uso de suas atribuições, e na forma 
prevista no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, considerando as condições previstas no Edital de 
Abertura n° 01 e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICA a divulgação da data, 
hora e local para realização da prova objetiva, conforme segue: 
 
 

1. O candidato poderá acessar o “Cartão do Candidato”  que contém o ensalamento e o endereço 
completo do local de realização das provas objetivas. O “Cartão do Candidato” está disponível no site 
www.eplconcursos.com.br  através de seu login e senha, disponível para impressão. 
 

2. As provas objetivas serão aplicadas para todos os candidatos na data de 08 de abril de 2018, sendo 
que o FECHAMENTO DOS PORTÕES, do local de prova ocorrerá às 12h50min. 
 

3. Os candidatos deverão se apresentar no local da prova com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
minutos. Após o FECHAMENTO DOS PORTÕES não será permitida a entrada de nenhum candidato 
nas dependências dos locais de prova. 
 

4. Para os candidatos do GRUPO A a prova objetiva será aplicada na cidade de Vitória – ES, na 
Faculdade Multivix, sito na Rua José Alves, 301, Bairro Goiabeiras, CEP.: 29.075-080, conforme 
ensalamento do Anexo I. 
 

5. Para os candidatos do GRUPO B a prova objetiva será aplicada na cidade de Castelo – ES. As provas 
ocorreram em 03 locais distintos, conforme ensalamento do Anexo II e endereços abaixo relacionados: 
 

A. Faculdade Multivix, sito na Av. Nicanor Marques, 245, Bairro Santa Fé, (antiga Exposição), 
CEP.: 29.360-000; 

B. Escola Estadual João Bley, sito na Rua Machado de Assis, 694, Bairro São Miguel (em 
frente à loja Eletromax), CEP.: 29.360-000; 

C. Colégio Expoente, sito na Rua Luiz Ceotto, 57, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP.: 
29.360-000. 

 
6. Para os candidatos do GRUPO C a prova objetiva será aplicada na cidade de Nova Venécia – ES, na 

Faculdade Multivix, sito na Rua Jacobina, 165, Bairro São Francisco, CEP.: 29.830-000, conforme 
ensalamento do Anexo III. 
 

7. A aplicação das provas se iniciará 10 minutos após o fechamento dos portões. 
 

8. Os candidatos deverão se apresentar ao local de prova munidos dos documentos identificados no item 
8.5 e seus subitens do Edital de Abertura. 

 
  

Vitória-ES, 28 de março de 2018. 
     
 

Pablo Ferraço Andreão 
DIRETOR-PRESIDENTE 
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