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AVISO DE EDITAL 
 
 
O Diretor Presidente do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANESTES, no uso de suas atribuições, 

efetiva a HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018 e autoriza a sua 
publicação conforme item 13 do Edital de Abertura referente ao Concurso Público nº 01/2018. 

 
O Resultado Final, na íntegra, está disponível no site do Banestes (www.banestes.com.br) e da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) (www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/sistemafinanceirobanestes). 
 

Informações do Edital: 
 

6.9  A publicação do resultado final do concurso será feita em três listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os 
candidatos, inclusive a dos candidatos na condição de pessoa com deficiência, a segunda, a pontuação dos candidatos 
de Ampla Concorrência e a terceira, a pontuação dos candidatos que concorrem na condição de pessoa com deficiência. 
Todas as listas serão apresentadas em ordem decrescente de classificação. As listas observarão os critérios de 
Classificação Geral, Classificação de Ampla Concorrência e Classificação de Pessoa com Deficiência. 
 
6.9.1 Para o cargo de Técnico Bancário as listas mencionadas no item 6.9, para os classificados em Ampla Concorrência 
ou Pessoa com Deficiência, serão distribuídas por polo ou município, microrregião e região de acordo com o Anexo IV
deste Edital. 
 
14.2 A aprovação e classificação no concurso geram para o candidato apenas expectativa de direito à contratação, 
ficando este ato condicionado à observância das disposições legais pertinentes (ainda que supervenientes), ao exclusivo 
interesse e conveniência do BANESTES, à rigorosa ordem de classificação das listagens e ao prazo de validade do 
concurso. 
 
15.7 O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos, contados a partir da data de homologação do resultado 
final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração do BANESTES. 
 

 
Vitória (ES), 06 de julho de 2018. 

 
 

Michel Neves Sarkis 
Diretor Presidente 

 
 
 

 


