
        

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM ALAGOAS 

 

25 de janeiro de 2019 
 

 

INFORMATIVO  

 

A Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Alagoas (FEPESA), 
especialmente no que diz respeito ao Processo Seletivo Simplificado – Edital 
001/2019 da Prefeitura de Igreja Nova/AL, vem a público expor o que segue: 

1 – Apesar de orientação expressa do Edital, muitos candidatos deixaram de 
anexar os documentos comprobatórios da respectiva titulação, o que foi 
constatado no resultado preliminar da Educação, na data da divulgação; 

2 – Tal fato fez com que a Prefeitura determinasse a essa instituição a reabertura 
dos prazos para juntada de anexos, através de recursos, o que resultou numa 
mudança significativa na pontuação dos candidatos; 

3 – Diante do quadro apresentado, e por determinação da Prefeitura de Igreja 
Nova,  em atendimento aos princípios da Isonomia e da publicidade, a FEPESA 
está reabrindo o prazo para juntada de documentos, oportunizando a 
TODOS OS CANDIDATOS, DE TODAS AS ÁREAS (Educação, Saúde e 
Assistência Social) a possibilidade de atualização dos currículos. 

4 – O prazo destinado para atendimento da determinação 
encerrar-se-á dia 29 de janeiro de 2019, às 23h59min. 

4 – Como tal medida pode resultar em mudança na classificação, considerando 
que, com a juntada de mais documentos poderá haver aumento das notas, a 
FEPESA torna sem efeito o resultado preliminar da Educação, publicado em 23 
de janeiro de 2019. 

5 – Ficam sem efeito, também, todos os recursos impetrados nos dias 24 e 25 
de janeiro de 2019, considerando que se referem a resultado preliminar anulado. 

6 – Informamos, ainda, alteração em todo cronograma, o qual segue em anexo 
com as mudanças de datas necessárias. 

 

Isto posto, pedimos a TODOS OS CANDIDATOS que fiquem atentos 
ao novo prazo pois não haverá nova prorrogação. 

 

Atenciosamente, 

 

FEPESA 

 



        

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM ALAGOAS 

 

25 de janeiro de 2019 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Nº EVENTO DATA* 

1 Publicação do Edital 15/01/2019 

2 Inscrições e entrega de documentos 16 a 19/01/2019 

EDUCAÇÃO 

3 Resultado PRELIMINAR de análise de currículos da Educação 01/02/2019 

4  Recursos para resultado PRELIMINAR de análise de currículos da 
Educação 

02/02/2019 

5 Resultado FINAL de análise de currículos da EDUCAÇÃO 04/02/2019 

6 Entrevistas com os 3 primeiros classificados - EDUCAÇÃO 05 e 06/02/2019 

7 Resultado PRELIMINAR após entrevistas - EDUCAÇÃO 08/02/2019 

8 Recursos para resultado PRELIMINAR das entrevistas -EDUCAÇÃO 09/02/2019 

9 Resultado Final - EDUCAÇÃO 12/02/2019 

ASSISTENCIA SOCIAL 

10 Resultado PRELIMINAR de análise de currículos da ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

11/02/2019 

11 Recursos para resultado PRELIMINAR de análise de currículos da 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

12/02/2019 

12 Resultado FINAL de análise de currículos da ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/02/2019 

13 Entrevistas com os 3 primeiros classificados - ASSISTÊNCIA SOCIAL 18 e 19/02/2019 

14 Resultado PRELIMINAR após entrevistas - ASSISTÊNCIA SOCIAL 22/02/2019 

15 Recursos para resultado PRELIMINAR das entrevistas ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

23/02/2019 

16 Resultado Final - ASSISTÊNCIA SOCIAL 25/02/2019 

SAUDE 

17 Resultado PRELIMINAR de análise de currículos da SAUDE 19/02/2019 

18 Recursos para resultado PRELIMINAR de análise de currículos da 
SAUDE 

20/02/2019 

19 Resultado FINAL de análise de currículos da SAUDE 25/02/2019 

20 Entrevistas com os 3 primeiros classificados - SAUDE 26 e 27/02/2019 

21 Resultado PRELIMINAR após entrevistas -SAUDE 07/03/2019 

22 Recursos para resultado PRELIMINAR das entrevistas SAUDE 08/03/2019 

23 Resultado Final - SAUDE 12/03/2019 

*As datas informadas correspondem a uma estimativa, podendo sofrer alterações. 

 


