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EDITAL Nº 4 – PO/AL, DE 19 DE AGOSTO DE 2013 

 
 

A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO PÚBLICA torna pública a retificação das datas constantes 
dos subitens 5.2.1, 5.2.1.1, 5.3.1, 6.2.5, 6.4.8.8, 6.4.8.9, 6.4.9.1.2, 6.4.9.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.11.1 
do Edital nº 1 – PO/AL, de 12 de julho de 2013, bem como da disciplina de ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
constante do subitem 19.2.1.1 do referido edital.   
 Torna públicos, ainda, em razão das retificações acima, a reabertura do período de inscrições e 
os procedimentos para solicitação de devolução de taxa para os candidatos que não possuírem 
interesse em continuar no certame.  
1 DA RETIFICAÇÃO DAS DATAS 
[...] 
5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar a cópia simples do CPF e o laudo médico (original ou 
cópia autenticada em cartório) a que se refere a alínea “b” do subitem 5.2 deste edital, via SEDEX ou 
carta registrada com aviso de recebimento, postado impreterivelmente até o dia 30 de agosto de 2013, 
para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – Concurso PO/AL/2013 (laudo médico) – Caixa Postal 
4488, CEP 70904-970, Brasília/DF. 
5.2.1.1 O candidato poderá, ainda, entregar, até o dia 30 de agosto de 2013, das 8 horas às 19 horas 
(exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, a cópia simples do CPF e o laudo 
médico (original ou cópia autenticada em cartório) a que se refere a alínea “b” do subitem 5.2deste 
edital, na Central de Atendimento do CESPE/UnB – Universidade de Brasília (UnB) – Campus 
Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF. 
[...] 
5.3.1 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas 
deverá indicar a necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar, até o dia 30 de 
agosto de 2013, na forma do subitem 6.4.9 deste edital, justificativa acompanhada de laudo e parecer 
emitido por especialista da área de sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional, 
conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações. 
[...] 
6.2.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 3 de outubro de 2013. 
[...] 
6.4.8.8 A relação dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada na data 
provável de 17 de setembro de 2013, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/pefo_al_13 e no Diário Oficial do Estado de Alagoas. 
6.4.8.9 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão, para efetivar a sua 
inscrição no concurso, acessar o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pefo_al_13 e 
imprimir aGRU cobrança, por meio da página de acompanhamento, para pagamento até o dia 3 de 
outubro de 2013, conforme procedimentos descritos neste edital. 
6.4.9.1.2  A documentação citada no subitem anterior poderá ser entregue até o dia 30 de agosto de 
2013, das 8 horas às 19 horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, na 
Central de Atendimento do CESPE/UnB, localizada na Universidade de Brasília (UnB) –Campus 

Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF, ou enviada via SEDEX ou carta 



registrada com aviso de recebimento, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – 
ConcursoPO/AL/2013 (atendimento especial) – Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF, até a data 
prevista acima. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos 
que forem de interesse da Administração Pública. 
[...] 
6.4.9.4 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de 
solicitar atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar, para a Central de Atendimento do 
CESPE/UnB, cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento da criança, até o dia 30 de agosto 
de 2013, e levar, no dia das provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o 
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá 
permanecer com a criança no local de realização das provas.    
[...] 
7.2 As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos/especialidades de nível superior, exceto para 
o cargo 14: Papiloscopista, terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável 
de 3 de novembro de 2013, no turno da manhã. 
7.3 A prova objetiva e a prova discursiva para o cargo 14: Papiloscopista terão a duração de 4 horas e 30 
minutos e serão aplicadas na data provável de 3 de novembro de 2013, no turno da tarde. 
7.4 As provas objetivas para o cargo de nível médio terá a duração de 3 horas e 30 minutos e serão 
aplicadas na data provável de 3 de novembro de 2013, no turno da tarde. 
7.5 Na data provável de 22 de outubro de 2013, será publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas 
edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas. 
7.6 O resultado final nas provas objetivas e o resultado provisório nas provas discursivas serão 
publicados no Diário Oficial do Estado de Alagoas e divulgados na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/pefo_al_13, na data provável de 26 de novembro de 2013. 
[...] 
8.11.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pefo_al_13, a partir das 19 horas da data provável de 5 
de novembro de 2013, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
 
2 DA RETIFICAÇÃO DA DISCIPLINA DE ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
[...] 
19.2.1.1 CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
[...] 
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: 
exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no Setor Público. 5.1 Lei nº 6.754/2006 (Código 
de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Alagoas). 5.2 Lei nº 5.247/1991 (Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado de Alagoas). 5.3 Lei nº 8.429/1992: disposições 
gerais, atos de improbidade administrativa. 
[...] 
 
3 DA REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
3.1 A inscrição deverá ser feita exclusivamente via internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/pefo_al_13, no período das 8 horas do dia 22 de agosto de 2013 
às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de agosto de 2013, observado o horário oficial de Brasília/DF.  
3.2 Os candidatos que desejarem isenção do pagamento da taxa de inscrição, conforme subitem 6.4.8 
do Edital nº 1 – PO/AL, de 12 de julho de 2013, deverão entregar, pessoalmente ou por terceiro, na 
Escola de Governo de Alagoas, Rua Senador Mendonça, nº 153, Edifício Lourival Nunes da Costa   ̶
Centro, Maceió/AL, no período de 22 de agosto de 2013 a 30 de agosto de 2013 (exceto sábados, 



domingos e feriados), das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas (horário local), os documentos 
listados no subitem 6.4.8 do edital de abertura. 
4 DA SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
4.1 A solicitação de devolução de taxa de inscrição deverá ser realizada no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/pefo_al_13, das 9 horas do dia 26 de agosto de 2013 às 23 horas 
e 59 minutos do dia 30 de agosto de 2013, observado o horário oficial de Brasília/DF, devendo o 
candidato, para tanto, informar seu número de inscrição e senha de acesso, seu CPF, seus dados 
bancários e dados referentes ao concurso público.  
4.1.1 O CESPE/UnB não se responsabilizará por solicitação de devolução da taxa de inscrição não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
4.2 O candidato que não possuir conta-corrente prestará as informações solicitadas no link constante do 
subitem 1.1 e deverá deixar em branco as informações relativas aos dados bancários.  
4.2.1 A devolução da taxa de inscrição dos candidatos que não possuem conta corrente será 
disponibilizada para saque em qualquer agência do Banco do Brasil, devendo o candidato dirigir-se ao 
caixa e apresentar seu CPF e seu documento de identidade.  
4.3 Não será devolvida taxa de inscrição em contas de terceiros.  
4.4 O prazo máximo para a devolução da taxa de inscrição será o dia 30 de outubro de 2013.  
4.5 O candidato que já tiver efetivado a inscrição e efetuado o pagamento do GRU Cobrança e que não 
solicitar a devolução da taxa de inscrição conforme subitem 4.1 deste edital será automaticamente 
considerado inscrito neste concurso.  
4.6 A solicitação fora do prazo ou realizada de forma diversa do estabelecido neste edital será 
preliminarmente indeferida. 
 
 
 
 

João Alfredo Tenório Lins Guimaraes 
Diretor Geral da Perícia Oficial de Alagoas 

 


