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EDITALDE CONVOCAÇÃO PARA A SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2014, DE 12 DE 
MARÇO DE2014 (PROVA DE TÍTULOS) 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DA GÁS DE ALAGOAS S.A. – ALGÁS –2014  
23 DE AGOSTO DE 2014 

 
Retificado em 29 de agosto de 2014. 
 
A Gás de Alagoas S.A – ALGÁS convoca,para participarem da Prova de Títulos, os candidatos aprovados na Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos 
e Específicos do cargo elencado na tabela abaixo, relativo o Processo Seletivo Público regido pelo Edital nº 02/2014, de 12 de março de 2014, cujo 
resultado fora republicado no dia 29 de agosto de 2014. 
 
 

Cargo Cód. Formação 

TÉCNICO DE PROCESSOS OPERACIONAIS 01 
Curso Médio Técnico em Mecânica ou Eletrônica ou Eletrotécnica ou Industrial em 

Tecnologias Finais do Gás 

 
 
Os títulos deverão ser entregues no período de 01/09/2014 a 10/09/2014, em dias úteis, no horário das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, 
conforme calendário disponibilizado no Edital de Alteração publicado em 10/06/2014.O local para entrega dos títulos será na Sede do Núcleo 
Executivo de Processos Seletivos da Universidade Federal de Alagoas – COPEVE/UFAL, localizado no Campus A. C. Simões – Av. Lourival Melo 
Mota, s/n – Tabuleiro do Martins, Maceió-AL, pessoalmente ou por meio de procurador devidamente constituídopor instrumento público ou particular de 
mandato com poderes específicos, que ficará retido, sendo necessária a apresentação do documento de identidade do procurador e da fotocópia 
autenticada da carteira de identidade do candidato, o qual assumirá as consequências de eventuais erros do procurador, quanto à formulação do 
respectivo pedido. No caso da utilização de procuração particular, haverá necessidade de reconhecimento de firma em cartório. 
 
Os procedimentos para entrega dos títulos deverão ser observados pelos candidatos de acordo com o disposto no item 10 do Edital nº 02/2014, de 12 
de março de 2014. 
 
 
 
 

Maceió, 23 de agosto de 2014. 
 

 
 

__________________________________ 
Geoberto Espírito Santo 

Diretor Presidente da ALGÁS 
 


