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Comunicado oficial 

 

 

A Fundepes vem através do presente informar aos candidatos que solicitaram a 

devolução da taxa de inscrição do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o 

posto de trabalho de Assistente/Serviços Administrativos/SEMED, conforme 

previsto no Comunicado Oficial nº 02, de 01/08/2016, da Secretaria Municipal de 

Educação de Maceió – SEMED, que: 

 

1)  Os candidatos que solicitaram a devolução até o dia 29/07/2016, os 

pagamentos foram efetuados no dia 26/08/2016 nas contas informadas no 

requerimento enviado para a Fundepes. Esclarecemos que o crédito nas 

contas do Banco do Brasil foi realizado na última sexta-feira (26) e 

disponibilizado no sábado (27). Os demais bancos têm o prazo de até dois 

dias úteis para confirmação do crédito.. 

 

2) Os candidatos que solicitaram o pagamento por meio de cheque, os 

documentos foram disponibilizados para retirada no dia 29/08/2016, na sede 

da Fundepes, que fica na Rua do Livramento, 148, Edf. Walmap, 6º andar, 

Centro, nos horários de 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00. O cheque não 

será retirado por terceiros sob nenhuma hipótese. O candidato precisa estar 

munido de documento com foto para a retirada do cheque. O cheque poderá 

ser sacado em qualquer agência do Banco do Brasil.  

 

3) Alguns pagamentos já enviados para processamento foram rejeitados pelo 

Banco do Brasil. Solicitamos que os candidatos que não tiverem os 

pagamentos creditados nas contas informadas ratifiquem os dados bancários 

enviados anteriormente através do email financeiro@fundepes.br. As contas 

para a devolução devem ser de titularidade do candidato. Também ficam 

passivas de devolução contas que recebam créditos específicos, como contas 

salários.  

 

4) Os requerimentos enviados após o dia 29/07/2016 terão seus pagamentos 

processados em até 20 dias úteis a partir do dia 01/09/2016, conforme 

orientações no Comunicado Oficial nº 02, de 01/08/2016, da Secretaria 

Municipal de Educação de Maceió – SEMED. 

 

Em caso de dúvidas acerca das orientações acima, favor nos contatar através do 

telefone 2122-5353. 

Fundepes 


