ERRATA 002/2017
EDITAL CESPA Nº 023 / 2017
SUPRIMIR A SEGUINTE REDAÇÃO
1.3 Havendo casos de exoneração e consequentemente surgindo vagas posteriores, a cada três
candidatos aprovados nomeados será reservada uma vaga destinada por lei para deficientes
aprovados naquele núcleo, obedecendo-se à ordem de classificação.
ONDE SE LÊ:
4.0 DOS RECURSOS E O ACESSO A INFORMAÇÃO
4.1
O candidato terá direito a recorrer dos resultados das provas, dirigindo-se ao CESPA, por clara
e insofismável inobservância das Normas do Concurso, no prazo de até 03 (três) dias úteis corridas
utilizando o modelo em anexo da Resolução nº 004/2017, a contar das respectivas datas de divulgação
dos mesmos.
LÊ-SE
4.0 DOS RECURSOS E O ACESSO A INFORMAÇÃO
4.1 O candidato terá direito a recorrer dos resultados das provas, dirigindo-se ao CESPA, por clara e
insofismável inobservância das Normas do Concurso, no prazo de até 03 (três) dias úteis corridas
utilizando o modelo em anexo da Resolução nº 004/2017, a contar das respectivas datas de divulgação
dos mesmos.
4.1.1 Serão aceitos recursos via SEDEX postados no mesmo prazo do recurso presencial,
sendo obrigado ao candidato enviar via e-mail para o endereço cespa.aesga@gmail.com,
concomitantemente, comprovante de envio do SEDEX bem como recurso scaneados.
ONDE SE LÊ:
5.0
ENTREGA DE DOCUMENTOS
5.4
As cópias dos documentos referidas acima deverão estar dispostas na ordem a seguir e
entregues a um dos funcionários autorizados pela AESGA, que estará presente no local de provas
para proceder à recepção e conferência entre as cópias e os originais na presença do candidato.
a)
Modelo de memorial devidamente preenchido e assinado, com os respectivos documentos
comprobatórios ordenados na sequência indicada no BAREMA da Prova de Títulos.
LÊ-SE
5.0
ENTREGA DE DOCUMENTOS
5.4
As cópias dos documentos referidas acima deverão estar dispostas na ordem a seguir e
entregues a um dos funcionários autorizados pela AESGA, que estará presente no local de provas
para proceder à recepção e conferência entre as cópias e os originais na presença do candidato.
b)
Modelo de memorial devidamente preenchido e assinado, com os respectivos documentos
comprobatórios ordenados na sequência indicada no BAREMA da Prova de Títulos, contido na
resolução do CESPA 004/2017.
Garanhuns, 20 de dezembro de 2017.

