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INSCRIÇÃO NOME CANDIDATO CARGO SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA

861033 CÍCERO ROMÃO DE ARAÚJO
Assistente Administrativo - 

44h - Maceió
INDEFERIDO

Não atendeu ao subitem 3.26 do edital , visto que a comprovação da condição de trabalhador que ganha até 01 (um) salário 

mínimo por mês deverá ser comprovada mediante a apresentação de pelo menos um dos seguintes documentos:

a) cópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com o registro do emprego atual – 

devem ser encaminhadas, obrigatoriamente, as duas páginas que contêm a identificação do candidato (com fotografia e 

dados pessoais), a página de registro do(s) emprego(s) atual(is) e as páginas de alteração salarial; ou 

b) cópia autenticada em cartório do contrato de trabalho vigente com o registro do salário; ou 

c) certidão original do departamento de pessoal da pessoa jurídica de direito público a que está vinculado e cópia 

autenticada em cartório do contracheque do mês anterior.  

o candidato apresentou apenas cópia do contra cheque (não autenticada), não atendendo, portanto, ao exigido no edital.

Ademais, o candidato não atendeu ao subitem 3.30 do edital, visto que não apresentou a declaração exigida neste.

874181
KATHILENE DANTAS DE 

OLIVEIRA

Assistente Social - 30h - 

Maceió
INDEFERIDO

Não atendeu ao subitem 3.29 do edital, visto que não apresentou certidão de doação de sangue com data de doação no 

período entre 26/07/2013 e 26/01/2014 (seis meses anteriores  à data de publicação do edital - edital publicado em 

27/01/2014).

878004
ROQUE CAETANO DA SILVA 

NETO

Assistente Operacional - 44h - 

Leste
INDEFERIDO

Não atendeu ao subitem 3.27, alínea “a” do edital, visto que não apresentou as páginas da CTPS que contém o registro do 

último emprego e a página subsequente em branco. Candidato não apresentou nenhuma página de contrato de trabalho da 

CTPS, o que não possibilita o enquadramento na condição de "desempregado". Além disso, não atendeu ao subitem 3.30 do 

edital, visto que não apresentou a declaração exigida.

RESULTADO COMPLEMENTAR - PEDIDOS DE ISENÇÃO ENTREGUES NA COPEVE/UFAL EM 21/02/2014 (GREVE CORREIOS), RECURSOS INTERPOSTOS EM 22/02/2014, RESPOSTA AOS RECURSOS PUBLICADO EM 23/02/2014, ÀS 21H50.

RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO


