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COMUNICADO 
 

Considerando o cancelamento do concurso na área de estudo, FILOSOFIA GERAL 
(código 36), Lotação ICHCA/Filosofia, através do Edital nº 76/2019, publicado no DOU 
de 27/06/2019, os candidatos então inscritos poderão solicitar a devolução do currículo 
Lattes e toda documentação enviada para Prova de Títulos, da seguinte forma: 
 

a) Preparar requerimento por escrito, informando dados pessoais (Nome, e-mail, 

área de estudo que se inscreveu); 

b) Entregar requerimento no Protocolo Geral da UFAL (Prédio da Reitoria, andar 

térreo), endereçado à PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO. 

 
Os candidatos poderão solicitar o ressarcimento dos valores pagos, observando 

os seguintes pontos: 
 

a) Prazo: 05/07/2019 a 20/07/2019; 
b) Forma: envio do requerimento (Anexo I), preenchido, assinado e digitalizado 

para o e-mail concursos.ufal@gmail.com; 
c) Documentos necessários: 

 Cópia digitalizada do RG ou CNH (contendo o número do CPF); 

 Cópia digitalizada do comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

 Cópia do comprovante de residência; 

 Número da conta corrente, agência e nome do titular (candidato), de 
preferência do Banco do Brasil. 

d) Pedidos incompletos ou fora do prazo não serão considerados. 
 

 
 

Maceió/AL, 27 de junho de 2019. 
 

Coordenação de Processos Seletivos / UFAL 
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ANEXO I 
DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 

NOME COMPLETO: ____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: _______________________________________ 
____________________________________________________________ 
BAIRRO: ________________________ CIDADE/UF: __________________ 
CPF: ___________________________ RG: _________________________ 
ÁREA DE ESTUDO INSCRITO: FILOSOFIA GERAL 
LOTAÇÃO: ICHCA/Filosofia 
 
À Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFAL, 
 
O candidato acima mencionado, vem requerer a devolução dos valores pagos a título de 
taxa de inscrição, considerando o cancelamento do concurso através do Edital nº 
76/2019. 
 
Nestes termos, 
Pede e aguarda deferimento. 
 
 

Maceió, ________ de ______________ de 2019. 
 
 
 
 

(Assinatura do candidato) 

 
 

 
 


