
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE EFETIVO EDITAL Nº 46, 

DE 30 DE MAIO DE 2019 

 
 

COMUNICADO 
 

O Pró-reitor de Gestão de Pessoas e do Trabalho da Universidade Federal de Alagoas, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, e considerando: 
 

a. O comunicado que torna pública a anulação da prova didática e etapas posteriores do concurso 
público para docente efetivo na área de ANATOMIA HUMANA, código 20, regido pelo edital de abertura nº 46/2019, 
atendendo ao recurso do candidato mediante o processo administrativo nº 23065.042588/2019-38; 

b. O comunicado que suspende a divulgação do cronograma da reaplicação das etapas anuladas; 
c. A resolução N° 80/2020-CONSUNI/UFAL, de 30 de dezembro de 2020, que estabelece, “Ad 

referendum”, o calendário acadêmico administrativo do ensino de graduação para os semestres letivos 2020.1 e 
2020.2 dos quatro campi da UFAL, no contexto da pandemia do Coronavirus (SARS-COV-2) e dá outras providências;  

d. A  decisão reitoral, tomada nos autos do processo administrativo nº 23065.000642/2021-61; 
e. O Protocolo de Biossegurança do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde para reaplicação das 

provas, o qual será publicado no site da Copeve até o dia 09/02/2021. 
 

 
RESOLVE tornar pública a RETOMADA da aplicação da prova didática e etapas posteriores referente ao 

concurso público para professor do magistério superior na área de ANATOMIA HUMANA, código 20. 
 

INFORMA, ainda, que: 
 

a. Será mantida a mesma banca examinadora, designada pela portaria nº 1257, de 21 de outubro de 2019; 
b. A banca examinadora avaliará os Planos de Atividades Acadêmicas entregues no dia 25/11/2019, no moldes 

do item 8.8. do Edital de Condições Gerais nº 133/2018, não sendo aceita a entrega de novos planos; 
c. Serão mantidas as instruções da prova didática (com atividade teórico-prática), publicadas em 18/07/2019, 

no site da Copeve. 
 

Em caso de dúvidas, o atendimento será feito, exclusivamente, pelo e-mail concursos.ufal@gmail.com. 
 
 

Maceió/AL, 02 de fevereiro de 2021. 

 

 
Wellington da Silva Pereira 

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas e do Trabalho 
 
 
 

 

mailto:concursos.ufal@gmail.com

