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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE  

PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
EDITAL N.º 2 – SEMAD/PROCURADOR, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007 

  
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD), em atenção ao subitem 5.4.7.8 

do Edital n.º 1 – SEMAD/PROCURADOR, de 28 de novembro de 2007, publicado no Diário Oficial do 

Município de Aracaju, torna pública a relação dos candidatos que tiveram seu pedido de isenção de taxa 
de insrição preliminar deferido no concurso público para provimento de vagas no cargo de Procurador do 
Município de Aracaju. 
1 Relação dos candidatos que tiveram seu pedido de isenção de taxa de inscrição preliminar deferido, na 
seguinte ordem: cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 
1.1 PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
10000219, Adisea de Oliveira Lima Amaral / 10000308, Allan Valerry Nunes Costa / 10000142, Dayana 
Roma Costa / 10000244, Diego Emmanuel Barreto Leite / 10000122, Fabiana de Santana Sousa / 
10000338, Helena Christina de Almeida Andrade / 10000588, Hermano de Oliveira Dantas / 10000448, 
Kleverson Eduardo de Jesus Prado / 10000098, Priscila Poegere Rodrigues da Silva / 10000195, Tarcísio 
Teles Fonseca de Macêdo. 
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
2.1 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão, para efetivar a sua inscrição 
preliminar no concurso, acessar o endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/prefaracaju_procurador2007 e imprimir GRU COBRANÇA, por 
meio da página de acompanhamento, para pagamento até o dia 27 de dezembro de 2007, conforme 
procedimentos descritos no edital de abertura. 
2.2 O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição preliminar na forma e no prazo estabelecidos no item anterior estará automaticamente excluído 
do concurso público. 
2.3 O candidato que teve o seu pedido de isenção deferido deverá acompanhar a divulgação do edital de 
locais e horários de realização das provas. 
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