
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº04, DE 26 DE JANEIRO DE 2009

A  Magnífica  Reitora  da  Universidade  Federal  de  Alagoas,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
estatutárias, considerando a existência de problemas de força maior nos sistemas de informática responsáveis 
pelo sítio de internet da Universidade, resolve retificar o Edital nº 59/2008, publicado no DOU de 22/12/2008, 
seção 3, páginas 80 a 83 , nos termos a seguir:

A)  ONDE  SE  LÊ:  “6.4  O  recurso  será  feito  exclusivamente  através  do  site  www.copeve.ufal.br,  no  prazo 
estipulado neste edital, utilizando‐se do mesmo login e senha usados quando da inscrição, no horário de 08 às 
17 horas.” 
LEIA-SE:
“6.4. O recurso deverá ser apresentado no Protocolo Geral da UFAL, localizado na Av. Lourival de Melo Mota, 
Km 14, Cidade Universitária – Maceió/AL, no prazo estipulado neste edital, no horário de 08 às 17 horas.”

B)ONDE SE LÊ:  “7.6.4.1.Os  resultados  da Prova Escrita  serão divulgados  no site  www.copeve.ufal.br  e  no 
Quadro de Avisos do local de realização do concurso, comas respectivas notas, indicando a aprovação ou 
reprovação de cada candidato.”
LEIA-SE:
“7.6.4.1.Os  resultados  da  Prova  Escrita  serão  divulgados  no  Quadro  de  Avisos  do  local  de  realização  do 
concurso e, salvo caso fortuito ou motivo de força maior,  no site  www.copeve.ufal.br, com as respectivas 
notas, indicando a aprovação ou reprovação de cada candidato.”

C) ONDE SE LÊ:”7.7.1.O ponto da Prova Didática será sorteado, após a divulgação dos resultados da prova 
escrita, em hora e local especificado no site www.copeve.ufal.br e no Quadro de Avisos do local de realização 
do concurso, dentre os dez constantes do programa do Concurso, excluído aquele que tenha sido objeto da 
Prova Escrita. Concomitantemente ao sorteio do ponto da Prova Didática, será feito o sorteio da ordem de 
realização das provas pelos candidatos..”
LEIA-SE:
“7.7.1.O ponto da Prova Didática será sorteado, após a divulgação dos resultados da prova escrita, em hora e 
local  especificados  previamente pela  banca examinadora  no Quadro  de Avisos  do local  de  realização do 
concurso, dentre os dez constantes do programa do Concurso, excluído aquele que tenha sido objeto da 
Prova Escrita. Concomitantemente ao sorteio do ponto da Prova Didática, será feito o sorteio da ordem de 
realização das provas pelos candidatos.”

D) ONDE SE LÊ: “7.7.15. Os resultados da Prova Didática serão divulgados no site www.copeve.ufal.br e no 
quadro de avisos do local de realização do concurso, com as respectivas notas, indicando a aprovação ou 
reprovação de cada candidato”.
LEIA-SE:
“7.7.15.  Os resultados da Prova Didática serão divulgados no quadro de avisos do local  de realização do 
concurso e, salvo caso fortuito ou motivo de força maior, no site www.copeve.ufal.br, com as respectivas 
notas, indicando a aprovação ou reprovação de cada candidato.”

E) ONDE SE LÊ: “7.8.5 O sorteio da ordem de realização da Defesa do Plano de Atividades Acadêmicas será 
feito  após  a  divulgação  dos  resultados  da  prova  didática,  em  hora  e  local  divulgados  no  site 
www.copeve.ufal.br e no Quadro de Avisos do local de realização do concurso. Nesta ocasião serão também 
definidos os locais, datas e horários de apresentação”
LEIA-SE:

http://www.copeve.ufal.br/


“7.8.5 O sorteio da ordem de realização da Defesa do Plano de Atividades Acadêmicas será feito após a 
divulgação dos resultados da prova didática, em hora e local divulgados previamente pela banca examinadora 
no Quadro de Avisos do local de realização do concurso. Nesta ocasião serão também definidos os locais, 
datas e horários de apresentação.”
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