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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

CONCURSO PÚBLICO – EPPGG - EDITAL Nº 01/2018 
 

CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA – CURSO DE FORMAÇÃO – Candidato Sub Judice 

 

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG, do Poder Executivo do Estado de 
Sergipe, e o IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, no uso das suas atribuições 
legais e regulamentares, resolvem tornar público que: 
 
1. Em virtude de Processo nº 201810301415, o candidato JOAO HENRIQUE ASSIS SAMPAIO, número de inscrição 
0194752-4, está convocado para o Curso de Formação. O período de matrícula iniciar-se-á às 12h00min do dia 
03/10/2018 e findar-se-á às 23h59min do dia 04/10/2018. 
 
2. O candidato receberá um e-mail de cursogestor@fapese.org.br. O conteúdo desse e-mail será um link para 
confirmação de sua matrícula, bem como informações do seu nome de usuário e senha para acesso ao sistema de 
confirmação da matrícula. 
 
3. A mensagem será enviada para o endereço de e-mail cadastrado pelo candidato no ato de sua inscrição no 
concurso para preenchimento de vagas para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental 
do Estado de Sergipe. 
 
4. O candidato deve procurar esse e-mail em sua caixa de entrada ou em outras caixas, com a de spam, por exemplo. 
 
5. O candidato deve acessar o link em questão, entrar no sistema de matrícula e seguir as orientações ali dadas para 
confirmação de sua matrícula. 
 
6. Caso o candidato tenha seu nome na lista de convocados e não tenha recebido o e-mail no dia 03/10/2018, deve 
manter contato com a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe, por meio do telefone (79) 3194 7553, 
das 7:00 às 13:00 h ou pelo endereço de e-mail cursogestor@fapese.org.br para a solução do problema. 
 
7.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 

 
 

Aracaju, 02 de outubro de 2018 
 
 

ROSMAN PEREIRA DOS SANTOS 
 Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
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