GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
III CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO DE 1ª CLASSE
DO ESTADO DE ALAGOAS
RELAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM O PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
DEFERIDO – INCLUSÃO
1 Inclusão de candidatos na relação provisória dos candidatos que tiveram o pedido de isenção do pagamento
da taxa de inscrição deferido, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem
alfabética.
10005592, Adriano Goncalves Vieira de Souza Chaves / 10004047, Adriano Luis de Almeida Silva / 10005248,
Alisson Thiago Nunes da Silva / 10002785, Alyne da Silva Santos / 10005876, Claudio Vinicius Wanderley
Martins / 10004575, Fabiano Ursulino Maia Leite / 10005659, Fannyelaisa Alves de Oliveira Costa / 10003653,
Luis Andre Costa Buarque / 10005333, Luis Henrique Santos de Lira / 10005077, Marcos Paulo Celestino
Correia / 10003929, Marleide Sandes dos Santos / 10004484, Nadja Marinho Xavier dos Santos / 10004377,
Pedro Jose Gregorio Silva / 10002394, Pedro Lucas da Silva Pereira / 10004391, Wandrey Jose Cavalcante
Costa.
2 DOS RECURSOS
2.1 O candidato que não teve a sua solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição deferido poderá,
das 9 horas do dia 29 de setembro de 2017 às 18 horas do dia 30 de setembro de 2017 (horário oficial de
Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_al_17_defensor: verificar
qual(is) pendência(s) resultou(aram) no indeferimento de sua solicitação; interpor recurso contra o
indeferimento por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso; e, se for o caso, enviar a
documentação pendente anexa ao recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
2.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de
falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a verificação das pendências, a complementação e a
interposição de recurso.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 A relação final dos candidatos que tiveram o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição
deferido será divulgada na data provável de 5 de outubro de 2017, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_al_17_defensor.
3.2 O candidato cujo pedido de isenção da taxa de inscrição for indeferido deverá, para efetivar a sua inscrição
no concurso, acessar o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_al_17_defensor e
imprimir o boleto bancário, por meio da página de acompanhamento, para pagamento até o dia 10 de
outubro de 2017, conforme procedimentos descritos no item 5 do Edital nº 1 – DPE/AL, de 3 de agosto de
2017.
Brasília/DF, 28 de setembro de 2017.
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