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COMUNICADO IX 

 

 

A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE – FAPESE, 

comunica aos alunos do Curso de Formação em “Especialista em Políticas Públicas e 

Gestão Governamental - EPPGG”, alteração na forma da entrega dos recursos para a 

última prova, módulo V; 

 

- considerando que a última atividade prevista no ANEXO I do regulamento do curso, é 

a aplicação da prova referente ao módulo V, com sua realização no período das 8h às 

12h e a publicação do GABARITO PRELIMINAR a partir das 12:30. Mediante a 

publicação do gabarito preliminar, os alunos devem seguir o que diz no art. 14 do 

regulamento; 

 

- a entrega dos recursos será via o email cursogestor@fapese.org.br a partir do dia 

17/12 até às 18h do dia 19/12; 

 

- os alunos que desejarem entregar na sede da FAPESE deverão obedecer também o 

horário de funcionamento da fundação das 7h às 13h; 

 

- aquele que submeter recurso via email, não está dispensado de preencher o ANEXO 

III e assinar também folhas anexas. Além disso, no assunto do email deverá conter a 

seguinte frase: RECURSO PROVA MÓDULO V - QUESTÃO ZZ. No corpo do 

email deverá constar nome completo, número do CPF e o número da inscrição, e ainda 

menção da(s) questão(ões) que deseja revisão. 

 

ATENÇÃO!!!  
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Somente serão aceitos os recursos: enviados no email cursogestor@fapese.org.br e 

pontualmente até às 18h do dia 19/12; Além disso, os recursos entregues na secretaria 

da FAPESE serão aceitos até às 13h do dia 19/12.  

 

Os recursos que não obedecerem ao que consta no art. 14 do Regulamento e as 

informações dispostas neste comunicado não serão validados. 

 

A FAPESE não se responsabilizará por envio de recurso não recebido por motivos de 

ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das 

linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a 

transferência de dados. 

 

O gabarito oficial e o resultado do Curso serão publicados até o dia 31/12.  

 

 

 

  

São Cristóvão/SE, 10 de novembro de 2018.  
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