
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS-DGP

COORDENAÇÃO DE CONTRATO E ADMISSÃO DE PESSOAL-CCAP

EDITAL DE VAGAS Nº 002/2017/DGP/IFAL, DO CADASTRO DE RESERVA
DO EDITAL Nº 67/2015/DGP/IFAL

RETIFICADO EM 14/06/2017

A DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DE ALAGOAS,  no  uso  de  suas  as  atribuições,  considerando  o  teor  da  Portaria  nº

1.268/GR de 08 de maio de 2015, e em conformidade com o item 6.2 do Edital nº 67/2015/DGP/IFAL,

de 10 de junho de 2015, retifica o Edital das vagas por campi para o cargo de Professor do Ensino Bási-

co, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Alagoas.

Onde se lê:

6. Após a notificação de existência de vagas prevista no subitem 1.3, o candidato deverá acessar o Si-

Rem, nos dias 20 e 21 de junho de 2017, para se manifestar sobre a oferta de vagas, estabelecendo

as prioridades dentre os campi disponibilizados para a área do servidor.

7. A partir de 20 de junho de 2017, as inscrições no edital de Cadastro de Reserva regido pelo edital nº

67/2015/DGP/IFAL estarão suspensas, e retornarão após a conclusão de todos os ciclos, deste edital de

vagas.

Leia-se:

6. Após a notificação de existência de vagas prevista no subitem 1.3, o candidato deverá acessar o Si-

Rem, nos dias 21 e 22 de junho de 2017, para se manifestar sobre a oferta de vagas, estabelecendo

as prioridades dentre os campi disponibilizados para a área do servidor.

7. A partir de 21   de junho de 2017  ,   as inscrições no edital de Cadastro de Reserva regido pelo edital nº

67/2015/DGP/IFAL estarão suspensas, e retornarão após a conclusão de todos os ciclos, deste edital de

vagas.

Maceió-AL, 14 de junho de 2017.

WAGNER DOS SANTOS FONSECA
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS


