
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA DOCENTE EFETIVO 

EDITAL Nº 13, DE 01 DE ABRIL DE 2016 

 

 

COMUNICADO 
 
Comunicamos que a reaplicação da prova escrita da área de estudo “Neurologia Clínica” (código 14) dar-se-á no dia 03/10/2016 (segunda-feira) nos 
seguintes horário e local: 

 
CÓDIGO DO 

CARGO 
ÁREA DE ESTUDO LOCAL DA PROVA HORÁRIO DA PROVA DIA 

14 Neurologia Clínica 
Campus A. C. Simões, Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro dos Martins, 
Maceió - Alagoas. Faculdade de Medicina (FAMED) -  Sala 06 (Auditório do 

Bloco de Aulas) 

08:30 às 12:30 
(horário local) 

DURAÇÃO: 4 horas 

03/10/2016 

 
Será adotado o procedimento de leitura pública da prova escrita a ser realizada no dia 03/10/2016 (segunda-feira) às 15:00 horas (horário local) no 
seguinte local: 

 
CÓDIGO DO 

CARGO 
ÁREA DE ESTUDO LOCAL E SALA 

14 Neurologia Clínica 
Campus A. C. Simões, Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro dos Martins, Maceió - Alagoas. Faculdade de Medicina 

(FAMED) -  Sala 06 (Auditório do Bloco de Aulas) 

 
Esclarecemos que o resultado divulgado de cada etapa conterá a convocação (data e horário) para a realização da etapa seguinte, sendo o período 
previsto para realização das etapas do concurso de 03/10/2016 a 07/10/2016. Será mantido o mesmo local das provas para fases seguintes - Campus 
A. C. Simões, Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro dos Martins, Maceió - Alagoas. Faculdade de Medicina (FAMED) -  Sala 06 (Auditório do Bloco de 
Aulas). 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
  Para participar da prova  o(a)  candidato(a)  deverá  apresentarse  no  local   e  horário  indicados  neste  Comunicado  munido  de  caneta  esferográfica  
transparente  de  tinta  azul   ou  preta e  de documento  oficial   de  identidade  com  foto,  conforme  relação  de  documentos  válidos  prevista  no  
Edital   do  Processo Seletivo. O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos em relação ao seu 
início. Não será admitido o ingresso de candidato na sala de realização de provas após o horário designado para seu início, sendo automaticamente 
eliminado do certame. Em hipótese alguma haverá segunda chamada para o início das provas, sendo considerado desistente o candidato que não 
estiver presente no horário de início. 
  NÃO  serão  aceitas  fotocópias  de  quaisquer  documentos  do(a)  candidato(a),  ainda  que  autenticadas. 
  Utilize  apenas  caneta  esferográfica  transparente  de  tinta  AZUL  ou  PRETA. 
  Visite  o  seu  local  de  prova  com  antecedência  para  evitar  atrasos. 
-  Evite levar telefone celular para o local de prova 
 

Maceió/AL, 26 de Setembro de 2016. 

Coordenação de Processos Seletivos / UFAL 


