EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO – ESTADO DE ALAGOAS

A Câmara Municipal de Rio Largo/AL, no uso de suas atribuições legais, com base na legislação vigente,
notadamente na Lei Municipal nº 1.644/2012 de 19 de novembro de 2012, bem como o Art. 37, inciso II da
Constituição Federal, através da Comissão Especial instituída pela Portaria nº 136/2018, torna público a
PRORROGAÇÃO das inscrições do Concurso Público 01/2019, bem como ALTERA o cronograma, em
conformidade com as normas e condições estabelecidas no Edital 01/2019.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições para o Concurso Público serão prorrogadas até o dia 18 de junho de 2019 e deverão ser
realizadas, exclusivamente, pela internet no site www.fucapconcursos.com.br.
1.2 Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou forma estipulados neste Edital.
1.3 Será automaticamente cancelada a inscrição cujo o pagamento seja devolvido por qualquer motivo e/ou caso o
pagamento não seja processado.
1.4 O simples comprovante de agendamento bancário não será aceito como comprovante de pagamento.
1.5 É de inteira responsabilidade do candidato guardar o boleto e o comprovante de pagamento para futura
conferência, em caso de necessidade.
1.6 Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) Acessar via Internet, o site www.fucapconcursos.com.br e localizar a área destinada ao Concurso Público;
b) Ler e estar de acordo com as normas deste Edital;
c) Preencher total e corretamente a Ficha de Inscrição e em seguida enviá-la de acordo com as respectivas
instruções;
d) Após o envio da ficha de inscrição, automaticamente será gerado o boleto de pagamento do valor de inscrição,
que deverá ser impresso e pago em qualquer agência bancária, ou por meio eletrônico, sendo de inteira
responsabilidade do candidato a impressão e guarda do cartão de confirmação de inscrição.
1.7 O pagamento do valor da inscrição após o vencimento, a realização de qualquer modalidade depagamento que
não seja pela quitação do boleto bancário e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado neste Edital implicam
o cancelamento da inscrição, não implicando em devolução da importância paga, ainda que constatada em valor
maior que o estabelecido ou pago em duplicidade.
1.8 A inscrição somente será efetivada após a confirmação do pagamento.
a) O cartão de confirmação de inscrição estará disponível na área do candidato no site
www.fucapconcursos.com.br, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento.
b) Quanto ao pagamento do boleto bancário, o candidato tem o dever de conferir todos os seus dados cadastrais
e da inscrição nele registrados. As inscrições e/ou pagamentos que não forem identificados devido a erro na
informação de dados pelo candidato no pagamento do referido boleto não serão aceitos, não cabendo reclamações
posteriores neste sentido, nem tampouco a devolução de valores.
1.9 O candidato SOMENTE poderá efetuar o pagamento do valor da inscrição por meio de boleto bancário emitido
pela FUCAP, gerado ao término do processo de inscrição.
1.10 Não serão aceitos pagamentos efetuados através de cheque, depósito em caixa eletrônico, via postal, facsímile, transferência ou depósito em conta corrente, por depósito “por meio de envelope” em caixa rápido, DOC,
ordem de pagamento, por agendamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as
especificadas neste Edital.
1.11 Não haverá restituição do valor pago referente à taxa de inscrição em hipótese alguma, salvo em
caso de cancelamento do Concurso Público, exclusão do cargo oferecido ou em razão de fato atribuível
somente à Administração Pública.
1.12 Até o encerramento das inscrições, todos os candidatos inscritos poderão reimprimir, caso necessário, o
boleto bancário que estará disponível na área do candidato no endereço eletrônico www.fucapconcursos.com.br.
1.13 A FUCAP e a Câmara Municipal de Rio Largo não se responsabilizam por inscrições não processadas por
motivos de queda na transmissão de dados ocasionada por instabilidades, sinal fraco, dificuldades de acesso,
ausência de sinal causada por problemas na rede de computadores, etc.
1.14 O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão detectados na Ficha de Inscrição, sendo que

caso seja feita qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, aquele que não possa satisfazer todas as condições
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela
decorrentes, mesmo que aprovado, se houver constatação posterior.
1.15 É vedada a transferência do valor pago pela inscrição para terceiros, para outra inscrição ou para outro
Concurso Público.
1.16 A qualquer tempo, mesmo após o término do processo de seleção, poderão ser anuladas a inscrição, as
provas e a nomeação do candidato, quando verificada falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade nas
provas e/ou em informações fornecidas.
1.17 O cartão de confirmação de inscrição e/ou do pagamento do valor da inscrição deverá (ão) ser mantido(s)
em poder do candidato e apresentado(s) no local de realização das provas ou quando solicitado.
1.18 O candidato que necessitar de alguma condição ou atendimento especial para a realização das
provas deverá formalizar pedido, no momento da inscrição, a fim de que sejam tomadas as providências
cabíveis, bem como realizar as demais providências contidas no Item 6 do Edital 01/2019.
2. ANEXO I – CRONOGRAMA
2.1 O Cronograma foi alterado da seguinte maneira:
Onde se lê:
EVENTO

DATA PREVISTA

Publicação do Edital de Abertura
Impugnações contra o edital
Resultado das impugnações contra o edital
Período de Inscrições

16/05/2019
16/05/2019 e 17/05/2019
20/05/2019
21/05/2019 a 11/06/2019
21/05/2019 a 11/06/2019

Solicitação de atendimento especial para prova
Solicitação de isenção da taxa de inscrição
Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição
Recursos contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição
Resultado dos recursos contra resultado da solicitação de isenção da taxa de
inscrição
Data limite para pagamento da taxa de inscrição

21/05/2019 a 22/05/2019
27/05/2019
28/05/2019
31/05/2019
14/06/2019

Divulgação das inscrições deferidas
18/06/2019
Resultado das solicitações de atendimento especial para prova
18/06/2019
Resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD)
18/06/2019
Recursos contra o indeferimento das inscrições
18/06/2019 a 21/06/2019
18/07/2019 a 21/06/2019
Recursos contra o resultado das solicitações de atendimento especial para
prova
Recursos contra o resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas 18/06/2019 a 21/06/2019
(PcD)
Resultado dos recursos contra o indeferimento das inscrições
26/06/2019
Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de atendimento 26/06/2019
especial para prova
26/06/2019
Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de inscrição
para vagas reservadas (PcD)
26/06/2019
Homologação das inscrições deferidas
Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva
11/07/2019
Realização da prova objetiva
28/07/2019
Divulgação de gabarito preliminar
28/07/2019
29/07/2019
e 30/07/2019
Recursos contra o gabarito preliminar
Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar
07/08/2019
Resultado preliminar da prova objetiva
21/08/2019
21/08/2019 e 22/08/2019
Recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva
Resultado dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva
26/08/2019
Resultado final
16/09/2019

Leia-se:

EVENTO

DATA PREVISTA

Publicação do Edital de Abertura
Impugnações contra o edital

16/05/2019
16/05/2019 e 17/05/2019

Resultado das impugnações contra o edital
Período de Inscrições

20/05/2019
21/05/2019 a 18/06/2019
21/05/2019 a 18/06/2019
19/06/2019

Solicitação de atendimento especial para prova
Data limite para pagamento da taxa de inscrição

Divulgação das inscrições deferidas
25/06/2019
Resultado das solicitações de atendimento especial para prova
25/06/2019
Resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD)
25/06/2019
Recursos contra o indeferimento das inscrições
25/06/2019 a 27/06/2019
25/06/2019 a 27/06/2019
Recursos contra o resultado das solicitações de atendimento especial para
prova
Recursos contra o resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas 25/06/2019 a 27/06/2019
(PcD)
Resultado dos recursos contra o indeferimento das inscrições
01/07/2019
Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de atendimento 01/07/2019
especial para prova
01/07/2019
Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de inscrição
para vagas reservadas (PcD)
05/07/2019
Homologação das inscrições deferidas
Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva
11/07/2019
Realização da prova objetiva
28/07/2019
Divulgação de gabarito preliminar
28/07/2019
29/07/2019
e 30/07/2019
Recursos contra o gabarito preliminar
Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar
07/08/2019
Resultado preliminar da prova objetiva
21/08/2019
21/08/2019 e 22/08/2019
Recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva
Resultado dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva
26/08/2019
Resultado final
16/09/2019

2.2 Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital 01/2019.

Rio Largo/AL, 10 de junho de 2019.

THALES LUIZ PEIXOTO CAVALCANTE
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO-AL

