MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 07, DE 24 DE ABRIL DE 2007.
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PROVAS OBJETIVAS E REDAÇÃO

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tendo em vista os
resultados das Provas Objetivas e de Redação do Concurso Público para provimento de vagas nos cargos
de Especialista em Regulação de Saúde Suplementar e de Técnico em Regulação de Saúde Suplementar
do Quadro Permanente da ANS, observados os termos contratuais celebrados com a Fundação Carlos
Chagas, e de acordo com o Edital nº 01/2006 - ANS/MS de Abertura de Inscrições publicado no Diário
Oficial da União de 14/12/2006 e retificações posteriores, RESOLVE:
I. COMUNICAR que os resultados estarão disponíveis a partir de 25 de abril de 2007, nos endereços
eletrônicos: www.concursosfcc.com.br e www.ans.gov.br, de acordo com o estabelecido no item 1 do
Capítulo IX e item 5 do Capítulo XVI do referido Edital.
II. NOTICIAR a alteração de gabarito e as atribuições de questões das Provas Objetivas a todos os
candidatos presentes à prova, considerando-se provimento de recurso pela área responsável da
Fundação Carlos Chagas. Para consultar as alterações de gabarito e as atribuições mencionadas neste
item, o candidato deverá acessar o site da Fundação Carlos Chagas: www.concursosfcc.com.br.
III. INFORMAR que será concedida vista da Prova de Redação, aos candidatos que a requererem no prazo
de 2 (dois) dias úteis após a publicação deste edital.
a) O requerimento deverá conter a identificação do candidato, a fundamentação e a argumentação
lógica que motivou o pedido de vista, a data e a assinatura do candidato e deverá ser remetido via
SEDEX, à Fundação Carlos Chagas (Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC - Ref.: Vista de
Prova/ANS, Av. Professor Francisco Morato, 1565 – Jardim Guedala, São Paulo – SP, CEP 05513900).
b) A vista da Prova de Redação será realizada através do site da Fundação Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br), em data e horário a serem oportunamente divulgados através de Edital
de Convocação a ser publicado no Diário Oficial da União.
c) As instruções para a vista de prova serão disponibilizadas no site da Fundação Carlos Chagas.
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