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3 - NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO 
ATO CONVOCATÓRIO Nº 010/2018 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 
 
A Comissão de Seleção e Recrutamento da Agência Peixe Vivo, nomeada pela Portaria nº 003/2018, no uso de 
suas atribuições legais INFORMA: 
 

Tendo em vista o volume de inscrição a Agência irá divulgar o Local e horário das Provas no dia 05/11/2018, no 
site da Agência Peixe Vivo e CBH São Francisco, conforme cronograma a seguir: 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE

quinta-feira, 6 de setembro de 2018
Publ icação do Ato Convocatório

Divulgação no s i te www.agenciapeixevivo.org.br / www.cbhsaofrancisco.org.br

sexta-feira, 7 de setembro de 2018 Divulgação em jornal  de grande ci rculação em Alagoas  / Maceió

quarta-feira, 12 de setembro de 2018 18h00
Encerramento do prazo para  impugnações  de condições  estabelecidas  no Ato 

Convocatório

segunda-feira, 17 de setembro de 2018 10h00 Inicio das inscrições e abertura do prazo para requerimento de isenção de taxas.

segunda-feira, 24 de setembro de 2018 18h00 Encerramento do prazo para  requerimento de isenção de taxa  de inscrição

quinta-feira, 27 de setembro de 2018 18h00 Publ icação da relação de isenções  de taxas  de inscrição

sexta-feira, 28 de setembro de 2018 18h00 ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES

sexta-feira, 5 de outubro de 2018 18h00 Publ icação da relação de candidatos  inscri tos  e estatís tica  candidatos  x  vagas

segunda-feira, 5 de novembro de 2018 18h00 Divulgação do local e horário das provas no site da Agência Peixe Vivo e CBH São Francisco 

quinta-feira, 11 de outubro de 2018 18h00  Encerramento do prazo de Recurso sobre o deferimento e/ou indeferimento de inscrições

domingo, 25 de novembro de 2018 A DEFINIR REALIZAÇÃO DAS PROVAS - DOMINGO - MACEIÓ / AL

quarta-feira, 28 de novembro de 2018 18h00 Divulgação do gabari to das  provas

segunda-feira, 3 de dezembro de 2018 18h00 Encerramento do prazo para  protocolo ou envio de recursos  sobre as  questões  da  prova

 Publ icação do resultado do julgamento dos  recursos

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO

quarta-feira, 12 de dezembro de 2018 18h00 Encerramento do prazo de recursos  sobre o resultado provisório

18h00  Publ icação do resultado do julgamento dos  recursos  sobre o resultado provisório

18h00 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL

sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 18h00

18h00

segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

 
 

Os demais itens constantes do presente edital permanecem inalterados. 
 
Belo Horizonte, 04 de outubro de 2018. 
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