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A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, nos termos da Lei Orgânica do 
Município de Aracaju, da Lei Complementar Municipal 61 de 02 de julho de 2003, Lei 
Complementar Municipal 71 de 31 de maio de 2007 e Lei 3.449/2007, torna pública a 
errata referente ao Edital 01/2008, conforme termos abaixo: 
 
No Anexo I – Quadro de Vagas, na coluna de remuneração referente ao cargo de 
Assistente Social em Saúde – cód. 01, onde se lê: “R$2.469,74”, leia-se: R$1.325,28. 
 

Torna público ainda, que, em virtude da retificação do valor da remuneração bruta inicial, 
acima informada, a taxa de inscrição para o referido cargo passa a ser de R$ 26,00. 
Dessa forma, os candidatos que já efetuaram sua inscrição nesse cargo e que desejarem 
o ressarcimento parcial da taxa de inscrição paga ou que quiserem desistir de sua 
inscrição, com ressarcimento integral da taxa, deverão comparecer ao Posto de 
Atendimento situado na Praça Fausto Cardoso, Nº 372, Centro, Aracaju/SE, cep 49.010-
080, entre os dias 31/01/2008 e 11/02/2008, no horário de funcionamento definido no 
Edital, para preencher o requerimento de solicitação de ressarcimento.  
O formulário para solicitação de ressarcimento também estará disponível no site 
www.concursofec.uff.br e poderá ser encaminhado pelos Correios para o Posto de 
Atendimento, localizado no endereço acima citado, devidamente preenchido e assinado 
pelo candidato requerente, juntamente com cópia autenticada do documento de 
identidade. Neste caso, a postagem deve ocorrer impreterivelmente  até o dia 11/02/2008.     
Os candidatos que emitiram o boleto bancário, porém ainda não efetuaram o pagamento, 
deverão emitir 2ª via do boleto no site www.concursofec.uff.br. 
 

Aracaju/SE, 22 de janeiro de 2008. 
 
 

Lucivanda Nunes Rodrigues 
Secretária Municipal de Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


