FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE – FUNALFA
JUIZ DE FORA – ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 281/2015
COMUNICADO TÉCNICO/OPERACIONAL 03
DO PRAZO DE RECURSO EM FACE DA PROVA DISSERTATIVA/CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA II
DA APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS
A empresa Fluxo Consultoria, organizadora do Concurso Público Edital 281/2015 da Funalfa, faz
saber o que se segue:
1. A Classificação Provisória II (Prova Objetiva + Dissertativa) foi publicada em 15/04/2016, conforme
anunciado pelo Comunicado Técnico/Operacional 02. Percebemos que vários candidatos não
conseguiram acessar o resultado, foram várias as manifestações por e-mail durante o fim de semana.
Verificamos, fizemos testes e tal publicação se deu sim na data aprazada, porém, notamos que alguns
candidatos não conseguiram acessar, sobretudo os que estavam utilizando o navegador
Firefox/Mozilla, pois as notas tinham sido disponibilizadas na área restrita do candidato. Contudo,
reconhecemos que houve sobrecarga do sistema, o que já foi sanado, ficando alguns candidatos sem
acesso, no que, com respaldo nos princípios norteadores da administração pública, sobretudo os
Princípios da Eficácia, Eficiência e Razoabilidade e respeitando o Princípio da Publicidade,
resolvemos validar a data do dia 18/04/2016 como a data oficial de publicação da Classificação
Provisória II (Prova Objetiva + Dissertativa). Assim, seguem os seguintes prazos a serem observados:
RECURSOS: Segundo o item 5.2 do Edital, os recursos em face da publicação da Classificação Provisória II
(Prova Objetiva + Dissertativa) se darão em até 3 (três) dias úteis a contar da data da publicação. Assim, o prazo
de recurso será o seguinte:
19/04 (terça) – 20/04 (quarta) – 22/04 (sexta)*
* Dia 21/04 (quinta) é feriado nacional. Caso a Funalfa
adote o dia 22/04 (sexta) sem expediente/ponto
facultativo, o prazo de recurso será estendido até dia
25/04 (segunda)

APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS: Segundo o item 3.5.2 do Edital, os títulos dos candidatos aprovados serão
apresentados em até 3 (três) dias úteis a contar da data da publicação. Assim, o prazo de apresentação de títulos
será o seguinte:
19/04 (terça) – 20/04 (quarta) – 22/04 (sexta)*
* Dia 21/04 (quinta) é feriado nacional. Caso a Funalfa
adote o dia 22/04 (sexta) sem expediente/ponto
facultativo, o prazo de recurso será estendido até dia
25/04 (segunda)

Juiz de Fora/MG, 18 de abril de 2016.
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