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1. Convocação publicada no Diário Oficial do Município de Maceió em 25/04/2018. 

 

CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS  

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº01/2019 

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - IPREV 
Maceió, no uso de suas atribuições, CONVOCA os candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 
01/2019, executado pela empresa Metrópole Soluções Governamentais, destinado à contratação temporária 
de Médico Perito, Analista Previdenciário e Técnico Previdenciário, para prestarem as Provas Objetivas 
e Discursivas e torna público os locais de aplicação, de acordo com as orientações abaixo: 

1. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 28 de abril de 2019, às 14 horas e terão a 
duração de 04h (quatro) horas. 

2. Os locais de realização das provas serão: Escola Estadual Princesa Isabel e na Escola Estadual 
Moreira e Silva, localizadas no Centro Educacional de Pesquisa Aplicada (CEPA) na Avenida Fernandes 
Lima, s/n.º, Farol. 

3. Recomenda-se ao candidato comparecer ao local designado para a realização das provas com, no 
mínimo, uma hora de antecedência do horário fixado para o início dessas, munido de caneta esferográfica 
de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de 
identidade original com foto, conforme descrito no subitem 12.16 do Edital. 

4. O fechamento dos portões será às 13h30min.  

5. Os candidatos deverão acessar o site www.metropolesolucoes.com.br, por meio de consulta individual, e 
imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição - CCI, constando, data, horário e local de realização das 
provas. 

6. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas 
e o comparecimento no horário determinado.  

A convocação acima encontra-se disponível, na íntegra, no endereço eletrônico da Metrópole Soluções 
Governamentais (www.metropolesolucoes.com.br). 

 

Publique-se. 

Maceió, 24 de abril de 2019. 

 

Fabiana Tolêdo Vanderlei de Azevedo 
Diretora-Presidente do IPREV 
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