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ACaixa Econômica Federal AAdecidiu antecipar de se-AAgunda-feira (10) para este AA
sábado (8) o início dos saques 
das contas inativas do FGTS para 
os 7,7 milhões de trabalhadores 
de todo o país que nasceram nos 

meses de março, abril e maio e
têm direito aos recursos. Duas mil
agências abrirão das 9h às 15h
no sábado, só para atendimento
referente às contas inativas. 

A instituição informou, ain-
da, que suas agências abrirão

duas horas mais cedo nos dias 
10, 11 e 12. Há pelo menos R$ 
11,2 bilhões em contas inativas 
do FGTS no país disponíveis 
para saque nesta segunda fase. 
No Pará, 111,1 mil trabalhadores 
nascidos nos meses de março, 

Antecipado saque do FGTS
CAIXA ABRE NO SÁBADO PARA SAQUE DE CONTAS INATIVAS. NO PARÁ, 111 MIL TRABALHADORES PODEM FAZER A RETIRADA.

DUAS MIL AGÊNCIAS 

abril e maio poderão sacar os 
recursos, no montante de R$ 
111,6 milhões. 

O trabalhador poderá sacar 
o saldo das contas inativas do 
FGTS até o dia 31 de julho deste 
ano. Contas inativas são aque-

las de empregos anteriores, dos 
quais o trabalhador saiu por ter 
pedido demissão ou por ter sido 
dispensado por justa causa. To-
dos os trabalhadores com contas 
inativas até 31 de dezembro de 
2015 poderão sacar os recursos.

A Companhia de Sane-
amento do Pará (Cosanpa) 
inscreve até 11 de maio no 
concurso público que visa pre-
encher 125 vagas, mais cadas-
tro de reserva. Os cargos são 
de níveis fundamental, médio 
e superior.

O seletivo oferece remune-
rações que vão de R$ 1.084,00 a 
R$ R$ 4.072,85. As inscrições po-
dem ser feitas no site da Fadesp 
(www.portalfadesp.org.br/con-
cursos). O edital prevê 110 vagas 
para o cargo de operador de es-
tação de água e esgoto, que exige 
nível médio, e 15 para agente de 
operação, que exige nível fun-
damental. Para os demais car-
gos está prevista a formação de 
cadastro de reserva.

A taxa de inscrição custa R$ 
50 para cargos de nível fun-
damental, R$ 60 para médio e 
R$ 70 para superior, podendo 
ser paga até 12 de maio. Pes-
soas que se enquadrarem nas 
regras para isenção ao paga-
mento da taxa por ser de baixa 
renda ou PcD podem enviar a 
solicitação até amanhã (7). 

O concurso terá prova objeti-
va para todos os cargos na data 
prevista de 4 de junho. As provas 
serão realizadas em Belém, San-
tarém e Marabá.

Concurso 
da Cosanpa 
inscreve até
11 de maio


