COMUNICADO
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe o
item 16 do Edital de Condições Gerais nº 11, de 30/03/2016,m publicado no DOU de 01/04/2016, resolve fixar
procedimentos para o registro de inscrição de candidatos estrangeiros e que não possuam Cadastro de Pessoa Física
(CPF).
1. Os candidatos deverão apresetar o pedido de inscrições no mesmo prazo indicado em edital, não sendo
admitidos pedidos extemporâneos.
2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito com a emissão de um SWIFT pelo candidato com o código
BRASBRRJBSA, para a Agência 1607-1 e conta corrente 170500-8.
3. O banco, a agência e a conta devem ser informados por meio de um código com 18 (dezoito) caracteres da
seguinte forma:

4. O valor a ser depositado deve corresponder à classe e ao regime de trabalho da vaga pretendida,
observando-se o quadro de vagas constante no Anexo I do Edital de abertura do concurso e a tabela de
correlação existente no item 3.4 do mesmo edital.
5. O pedido de inscrição deverá ser feito utilizando o modelo de formulário anexo a este Comunicado, que
deverá ser devidamente preenchido, assinado e digitalizado juntamente com os seguintes documentos:
a) Cópia de Passaporte válido (apenas da folha de identificação)
b) Cópia do comprovante de depósito bancário.
6. O formulário e os documentos indicados no item 02 devem ser digitalizados e enviados para o email
concursos.ufal@gmail.com até o dia 12/05/2016.

Maceió/AL, 05/05/2016

Carolina Gonçalves de Abreu
Pró-Reitora

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO
(APENAS PARA CIDADÃOS ESTRANGEIROS SEM CPF)
SUBMISSION FORM
(only for foreign citizens without brazilian fiscal code card)
Número do Passaporte (Passaport number):
Nome e sobrenome (name and surmane):
Identidade (Identity card number):
Endereço Completo (Address):
Cidade/Estado/País (City/State/Country):
Telefones (Phone number):
Sexo (Gender – Male/Female):
Data de Nascimento (Date of birth):
Nacionalidade (Nationality):
E-mail:
Número do Edital (Preliminary Tender Protocol Number):
Àrea de Estudo (Area of Interest):
Concorre à Vaga para Deficientes Físicos (Handcap legal reserve? – YES or NOT):
CID (International Classification of Deseases Code -ICS):
Concorre às Vagas Reservadas (Negros/Pardos)? (Racial Legal Reserve? – YES or NOT):
Solicitou Atendimento Especial? (Special conditions for examination – only for people with physical or heath
restrictions):
Sabatista? (Sabbatarian? – YES or NOT):
Data e Assinatura (Date and signature):

