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AGOSTO/2012

Neste domingo, dia 26 de agosto, serão realizadas as
provas do concurso da Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado do Ceará – Arce. Estão
inscritos 1.103 candidatos, assim distribuídos:
Administrador, 105; Advogado, 288; Analista de Sistemas,
81; Comunicador Social (Jornalismo), 33; Contador, 64;

Economista, 50; Engenheiro Civil, 35; Engenheiro Gás Canalizado, 14; Engenheiro Eletricista, 48 e
Procurador Autárquico, 385. As provas serão aplicadas na Faculdade 7 de Setembro, na rua Almirante
Maximiniano da Fonseca, 1395, bairro Luciano Cavalcante, nos períodos da manhã e tarde.
Pela manhã os candidatos deverão se apresentar às 8 horas, devendo os portões fecharem às 8h30min.
Já no período da tarde, os portões abrem às 14 horas e fecham às 14h30 minutos. A primeira fase da
prova será objetiva, de múltipla escolha, abordando conhecimentos gerais e específicos I. Já a
segunda fase constará de prova discursiva, em conhecimentos específicos II. Ambas as fases têm
caráter eliminatório e classificatório .
O concurso é destinado ao preenchimento imediato dos cargos vagos e à formação de cadastro de
reservas. Existem três vagas para Analistas de Regulação nas especializações em Administração,
Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, com remuneração de R$ 4.969,72. Há também uma vaga
para Procurador Autárquico da Arce, com remuneração de R$ 6.774,83. As outras áreas são somente
para formação de quadro de reserva de pessoal.

"Regulação 2012  Saneamento Básico" é o título do anuário que foi lançado na
última quartafeira, dia 22, na sede da Associação Brasileira de Infraestrutura e
Indústria de Base – Abdib, em São Paulo (SP). Tratase de documento que versa
sobre a regulação do setor e sua problemática, focando a necessidade da
universalização e da integração. Na preparação do trabalho, que já é a 4ª
edição, a Associação Brasileira de Agências de Regulação – Abar, contou com a
participação de 23 agências reguladoras. Segundo o presidente na Associação

Nacional e também presidente do Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados do Estado do Ceará (Arce), José Luiz Lins dos Santos, o estudo “é considerado de
fundamental importância frente aos desafios colocados pela Lei Federal nº 11.445/2007, que é a Lei
de Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico. O anuário foi apresentado por Alceu Galvão,
coordenador de Saneamento Básico da Arce, que atuou como orientador técnico da Pesquisa.
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DOMINGO É DIA DE PROVA DO CONCURSO DA ARCE




