ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE SERGIPE
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO DE
SERGIPE
EDITAL Nº 2 – SEPLAG-SE/PGE-SE, DE 28 DE AGOSTO DE 2017
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE SERGIPE e
a PROCURADORA-GERAL DO ESTADO DE SERGIPE tornam públicas a prorrogação do período de inscrição
de que trata o Edital nº 1 – SEPLAG-SE/PGE-SE, de 18 de maio de 2017, bem como a retificação das datas
constantes dos subitens 6.4.8.14 e 6.4.8.15 do referido edital.
Torna público, ainda, que as documentações a que se referem os subitens 5.2.1 e 6.4.9.7 do Edital
nº 1 – SEPLAG-SE/PGE-SE, de 18 de maio de 2017, deverão ser enviadas até as 18 horas do dia 1º de
setembro de 2017, conforme a seguir especificado.
1 DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
1.1 Será
admitida
a
inscrição
somente
via
internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pge_se_17_procurador, solicitada até as 18 horas do dia 1º de
setembro de 2017 (horário oficial de Brasília/DF).
1.2 A documentação para solicitação de isenção de taxa de que tratam os subitens 6.4.8.3, 6.4.8.4, 6.4.8.5
e 6.4.8.6 do Edital nº 1 – SEPLAG-SE/PGE-SE, de 18 de maio de 2017, poderá ser enviada até as 18 horas do
dia 1º de setembro de 2017 (horário oficial de Brasília/DF), por meio de link específico no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pge_se_17_procurador. Após esse período, a solicitação
será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração Pública.
1.3 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 28 de setembro de 2017.
2 DA RETIFICAÇÃO DAS DATAS CONSTANTES DOS SUBITENS 6.4.8.14 E 6.4.8.15 DO EDITAL Nº 1 –
SEPLAG-SE/PGE-SE, DE 18 DE MAIO DE 2017
[...]
6.4.8.14 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada
até a data provável de 13 de setembro de 2017, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pge_se_17_procurador.
[...]
6.4.8.15 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção indeferido deverão, para efetivar a sua
inscrição
no
concurso,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pge_se_17_procurador e imprimir o boleto bancário, por meio da
página de acompanhamento, para pagamento até o dia 28 de setembro de 2017, conforme procedimentos
descritos neste edital.
[...]
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