SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
CONCURSO PÚBLICO – SUDENE - PE

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01, DE 26 DE JUNHO DE 2013

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, no uso de suas atribuições legais, nos termos
estabelecidos no subitem 14.36, torna pública a prorrogação do início das inscrições e consequentemente a alteração
de outras datas relacionadas a seguir:

1.

Considerando os extratos do Edital publicado, resolve prorrogar o início das inscrições para o dia 24 de julho de
2013 e, consequentemente, outras datas relacionadas a seguir:

a)

No item 4 , Das inscrições, ONDE SE LÊ:
4.1
4.2

4.5

As inscrições para o Concurso Público encontrar-se-ão abertas no período de 18 de julho de 2013 até 12
de agosto de 2013.
Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/sudene, observando o seguinte:
a) acessar o endereço eletrônico, a partir das 14h00min do dia 18 de julho de 2013 até às 23h59min do
dia 12 de agosto de 2013;
Todos os candidatos inscritos no período entre 14h00min do dia 18 de julho de 2013 e 23h59min do dia
12 de agosto de 2013 poderão reimprimir, caso necessário, a GRU, no máximo, até às 23h59min do
primeiro dia útil posterior ao encerramento das inscrições (13 de agosto de 2013), quando esse recurso
será retirado do site da FGV.
LEIA-SE

4.1
4.2

4.5

As inscrições para o Concurso Público encontrar-se-ão abertas no período de 24 de julho de 2013 até 12
de agosto de 2013.
Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/sudene, observando o seguinte:
a) acessar o endereço eletrônico, a partir das 14h00min do dia 24 de julho de 2013 até às 23h59min do
dia 12 de agosto de 2013;
(...)
Todos os candidatos inscritos no período entre 14h00min do dia 24 de julho de 2013 e 23h59min do dia
12 de agosto de 2013 poderão reimprimir, caso necessário, a GRU, no máximo, até às 23h59min do
primeiro dia útil posterior ao encerramento das inscrições (13 de agosto de 2013), quando esse recurso
será retirado do site da FGV.

b) No item 5, Da isenção da taxa de inscrição, ONDE SE LÊ:
5.3

A isenção somente poderá ser solicitada no período entre 14h00min do dia 18 de julho de 2013 e
23h59min do dia 21 de julho de 2013, por meio de inscrição no endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/sudene devendo o candidato, obrigatoriamente, indicar o seu Número
de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem como declarar-se membro de família de baixa
renda.

5.10

O resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado no dia 26 de
julho de 2013, no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/sudene.
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LEIA-SE
5.3

A isenção somente poderá ser solicitada no período entre 14h00min do dia 24 de julho de 2013 e
23h59min do dia 27 de julho de 2013, por meio de inscrição no endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/sudene devendo o candidato, obrigatoriamente, indicar o seu Número
de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem como declarar-se membro de família de baixa
renda.

5.10

O resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado no dia 31 de
julho de 2013, no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/sudene.

Os demais itens de citado Edital permanecem inalterados.
Publica-se o Edital de Retificação.

Recife-PE, 18 de julho de 2013.
LUIZ GONZAGA PAES LADIM
Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE
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