
 
 
 
 
 

 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO 

EDITAL Nº 01/2022, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022. 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2022 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE CALENDÁRIO DE APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS/DISCURSIVAS E DEMAIS 
ETAPAS DO CERTAME 

 

O Prefeito do Município de Marechal Deodoro, no uso de suas atribuições, decide retificar o Edital nº 01/2022, 

de 04 de outubro de 2022, que regulamenta a realização do concurso público para provimento de cargos efetivos do 

Município, especificamente no que se refere o Anexo III (Calendário do Concurso Público). 

Considerando o elevado número de inscrições confirmadas para o Concurso Público e a capacidade instalada 

para alocação de candidatos que irão realizar as Provas Objetivas/Discursivas, e, prezando pela melhor logística, 

organização e segurança do certame, a Prefeitura de Marechal Deodoro, em conjunto com as instituições organizadoras 

do certame (Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa – FUNDEPES e o Núcleo Executivo de 

Processos Seletivos da Universidade Federal de Alagoas – COPEVE/UFAL), TORNAM PÚBLICO que a data de aplicação 

das Provas Objetivas/Discursivas serão ajustadas, conforme segue: 

 Cargos de níveis superior e fundamental – Fica mantida a aplicação das Provas Objetivas em 16 de abril de 

2023. Para o cargo de Procurador Municipal, reiteramos que a aplicação das Provas Discursivas será realizada na 

mesma data e horário; 

 Cargos de nível médio – As Provas Objetivas serão aplicadas no dia 30 de abril de 2023. 

Exclusivamente para os cargos de nível médio, em virtude da alteração da data de aplicação das Provas 

Objetivas, informamos que, por consequência, o calendário de demais etapas do certame para estes cargos também 

sofreram alterações.  

O Edital constando o calendário atualizado (Anexo III – Calendário do Concurso Público), está disponível, na 

íntegra, nos endereços eletrônicos da FUNDEPES (www.fundepes.br) e da COPEVE/UFAL (www.copeve.ufal.br), nesta 

data. 

 

Maceió – AL, 25 de janeiro de 2023. 

 

Cláudio Roberto Ayres da Costa 
Prefeito de Marechal Deodoro 

 

 

 


