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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

EDITAL Nº 01/2013, de 09 de setembro de 2013 
 
 

A Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL, torna pública a retificação do Edital nº 01/2013, que dispõe sobre o Processo de 
Seleção Pública para o Programa Jovem Aprendiz da Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL do curso de Auxiliar Administrativo para o ano 
letivo de 2014, conforme disposições a seguir. 

 
1. Alteração do Requisito Mínimo para ingresso no Programa Jovem Aprendiz do Curso de Auxiliar Administrativo da CASAL, 

previsto no subitem 2.1, passando a vigorar com a seguinte redação:  

REQUISITO MÍNIMO: nacionalidade brasileira, ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 
direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal e do art. 13 do Decreto nº 70.436, de 
18/4/1972; idade entre 14 (quatorze) e 20 (vinte) anos e 0 (zero) mês; ter concluído o  7º ano do Ensino 
Fundamental; e estar matriculado e frequentando a escola, caso não haja concluído o Ensino Médio. 
  

2. Inclusão do subitem 2.3 com a seguinte redação:  

2.3. Os candidatos convocados e contratados desenvolverão suas atividades na Unidade de Negócios da 
cidade de Maceió. 

 
3. Alteração do Calendário do Processo de Seleção Pública, conforme tabela apresentada abaixo. 

 

EVENTO PRAZO 

Inscrições 10/09/2013 A 09/10/2013 

Prazo para entrega de Requerimento para solicitação de condição especial para 
realização da prova 

10/09/2013 A 10/10/2013 

Resultado Preliminar da solicitação de condição especial para realização da prova 17/10/2013 

Recurso contra o resultado Preliminar da solicitação de condição especial para 
realização da prova 

18/10/2013, 21/10/2013 e 
22/10/2013  

Resultado Final da solicitação de condição especial para realização da prova 29/10/2013 

Solicitação de isenção de taxa de inscrição e entrega de documentação na sede 
da COPEVE 

10/09/2013 a 27/09/2013 

Resultado preliminar das solicitações de isenção de taxa de inscrição  03/10/2013 

Recurso contra o resultado preliminar das solicitações de isenção de taxa de 
inscrição  

04/10/2013 

Resultado Final da solicitação de isenção de taxa de inscrição  08/10/2013 

Prazo para pagamento da taxa de inscrição 10/09/2013 A 10/10/2013 

Disponibilização de cartão de inscrição  04/11/2013 

Prova e divulgação do gabarito 10/11/2013 

Recurso contra prova objetiva 11/11/2013 a 13/11/2013 

Resultado Final  29/11/2013 

  
O Edital, com as referidas retificações, encontra-se disponível nos sites www.copeve.ufal.br e www.fundepes.br. 

 
Ficam mantidas as demais disposições do edital. 
 
 
 

Maceió, 19 de setembro de 2013 
 

 
Álvaro José Menezes da Costa 

Presidente da Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL  


