
 
Página 1 de 1 

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO 

FUNPRESP-EXE 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO 

EDITAL Nº 2 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 1/2013 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013 

                                                                                          EDITAL PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO 

PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Resolução nº 17, de 27 de setembro 

de 2013, do Conselho Deliberativo da FUNPRESP-EXE, na Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, no caput do art. 3º, no art. 6º, no inciso II do 

art. 7º e nos arts. 9º e 12 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, torna pública a prorrogação do período de inscrições do Processo Seletivo 

Simplificado para contratação temporária por prazo determinado de profissionais de nível superior e médio, para o exercício de atividades 

administrativas e técnicas especializadas, no âmbito da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder 

Executivo - FUNPRESP-EXE, conforme o disposto neste Edital, em seus Anexos e nos editais subsequentes.  

1. Prorrogar as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária conforme a seguir: 

1.1.  O período de inscrições fica prorrogado até o dia às 22 (vinte e duas) horas do dia 20 de dezembro de 2013. 

1.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 31 de dezembro de 2013. 

1.3 A documentação indicada no item 5.14.2 poderá ser enviada por meio digital somente para o e-mail isencaofunpresp@iades.com.br, 

respeitando os prazos indicados para envio até às 16 (dezesseis) horas do dia 23 de dezembro de 2013, ou ser entregue pessoalmente, na CAC-

IADES-Brasília, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-60, 4º andar, Shopping Venâncio 2000 – Asa Sul – Brasília/DF, antes do início do prazo 

de inscrições. 

1.4 Na data provável de 24 de dezembro de 2013, será divulgado, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, o resultado preliminar da 

apreciação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição.  

1.5 Para assegurar a concorrência às vagas reservadas, o candidato com deficiência poderá encaminhar, até o dia 23 de dezembro de 2013 via 

SEDEX, para o Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES – Processo Seletivo Simplificado – FUNPRESP-EXE, Caixa Postal 

8642, CEP 70.312-970, Brasília-DF, ou ainda entregar presencialmente na CAC-IADES-Brasília os documentos a seguir:  

a) laudo médico original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses da data do término das inscrições, atestando a 

espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 

provável causa da deficiência; 

b) requerimento constante no Anexo IV devidamente preenchido e assinado. 

1.6 Na data provável de 03 de janeiro de 2014, será divulgado, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, o resultado preliminar das 

inscrições homologadas para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. 

1.7 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova objetiva, deverá encaminhar, até o dia 23 de dezembro de 

2013, via SEDEX, para o Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES – Processo Seletivo Simplificado FUNPRESP-EXE, Caixa 

Postal 8642, CEP 70.312-970, Brasília-DF, ou ainda presencialmente na CAC-IADES-Brasília, no endereço mencionado no item 5.14.3, 

requerimento de atendimento especial constante do Anexo IV devidamente preenchido e assinado e o laudo médico original, ou cópia 

autenticada em cartório, emitido nos últimos 12 (doze) meses, que ateste e justifique a necessidade de atendimento especial solicitado, constando 

a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como 

a provável causa da deficiência, que justifique o atendimento especial solicitado. 

1.8 As provas serão aplicadas na data provável de 19 de janeiro de 2014, no turno vespertino, para o emprego de Assistente Administrativo 

(código 201) e no turno matutino, para todas as áreas de atuação de nível superior, elencadas no Anexo I e conforme disposto no item 1.6 deste 

Edital. 

1.9  Os locais, datas e horários de realização das provas serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável 

de 10 de janeiro de 2014. 

1.10 Permanecem inalteradas as demais datas, horários e condições estabelecidas no edital normativo e publicações anteriores.  
 

RICARDO PENA PINHEIRO 

 Diretor - Presidente da FUNPRESP-EXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


