GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE ANALISTA EM GESTÃO
ADMINISTRATIVA, ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
E ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
EDITAL Nº 2 – SAD/PE, DE 15 DE JANEIRO DE 2010
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, em virtude de problemas
técnicos, torna pública a reabertura do período de inscrições e de solicitação de isenção de taxa de
inscrição no concurso público regido pelo Edital nº 1 – SAD/PE, de 10 de dezembro de 2009, publicado
no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, conforme a seguir especificado.
1 As inscrições e as solicitações de isenção poderão ser realizadas no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/sad_pe2009, no período entre 10 horas do dia 18 de janeiro de
2010 e 23 horas e 59 minutos do dia 19 de janeiro 2010, observado o horário oficial de Brasília/DF, com
o pagamento da GRU Cobrança até o dia 29 de janeiro de 2010 e a entrega ou o envio dos laudos
médicos e das cópias do CPF a que se referem os subitens 3.2 e 5.4.9 do edital de abertura, até o dia 29
de janeiro de 2010.
1.1 A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, disponível por meio do
aplicativo para a solicitação de inscrição, das 10 horas do dia 18 de janeiro de 2010 às 23 horas e 59
minutos do dia 19 de janeiro de 2010, horário oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico
www.cespe.unb.br/concursos/sad_pe2009, conforme procedimentos descritos no subitem 5.4.7.2 do
edital de abertura.
1.1.1 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/sad_pe2009 na data provável de 22 de janeiro de 2010.
1.1.2 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sad_pe2009 e imprimir a GRU Cobrança, por meio da
página de acompanhamento, para pagamento até o dia 29 de janeiro de 2010.

PAULO CÂMARA
Secretário de Administração do Estado de Pernambuco
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