CONCURSO PÚBLICO PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR
EDITAL Nº 30/2015
COMUNICADO 004/2015

Considerando o cancelamento dos concursos nas áreas de Bioquímica e Biofísica, código
E103.PEN.EXP.14.05, Lotação Arapiraca/Penedo; Estratégias e Organização, código E30-REM08, Lotação Sertão/Santana do Ipanema, através do Edital nº 54/2015, publicado no D.O.U de
05/06/2015, comunicamos aos candidatos então inscritos que:
I.

Havendo interesse em mudança de área de estudo para outra do mesmo edital, a
opção deverá ser feita observando:
a) Prazo: 08/06/2015 a 18/06/2015;
b) Procedimento: envio do requerimento (Anexo I), preenchido, assinado e
digitalizado para o email concursos.ufal@gmail.com;
c) Documentos necessários:
 cópia digitalizada do RG ou CHN (com número do CPF);
 cópia digitalizada do comprovante de pagamento da taxa de
inscrição.
d) Relação com os pedidos de mudança de área de estudo deferidos será
publicada no dia 22/06/2015, através do site www.copeve.ufal.br;
e) A mudança de área de estudo não altera as exigências de titulação já
previstas em edital para a nova área de estudo escolhida;
f) Pedidos incompletos ou fora do prazo não serão considerados.

II. Os candidatos que não tiverem interesse em alterar a área de estudo poderão
solicitar o ressarcimento dos valores pagos, observando os seguintes pontos:
a) Prazo: 08/06/2015 a 19/06/2015;
b) Procedimento: envio do requerimento (Anexo II), preenchido, assinado e
digitalizado para o email 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.
d) Pedidos incompletos ou fora do prazo não serão considerados.

Maceió/AL, 05 de junho de 2015.
Silvia Regina Cardeal
Presidente

ANEXO I
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA DE ESTUDO
EDITAL Nº 30/2015

NOME COMPLETO:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ENDEREÇO RESIDENCIAL:___________________________________________________________
BAIRRO:____________________________ CIDADE/UF:__________________________________
CPF:________________________________ RG: _________________________________________
À Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFAL
O candidato acima mencionado, então inscrito para a área de estudo:
(
(

) Bioquímica e Biofísica, código E103.PEN.EXP.14.05, Lotação Arapiraca/Penedo
) Estratégias e Organização, código E30-REM-08, Lotação Sertão/Santana do Ipanema

vem requerer alteração da área de estudo em que se encontrava inscrito, considerando o
cancelamento do concurso através do edital nº 54/2015, para a área de estudo:

Nestes termos,
Pede e aguarda deferimento.

Maceió/AL, _____ de junho de 2015

Assinatura:_____________________________________________________________________

ANEXO II
DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
EDITAL Nº 30/2015
NOME COMPLETO:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ENDEREÇO RESIDENCIAL:___________________________________________________________
BAIRRO:____________________________ CIDADE/UF:__________________________________
CPF:________________________________ RG: _________________________________________
À Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFAL
O candidato acima mencionado, então inscrito para a área de estudo:
(
(

) Bioquímica e Biofísica, código E103.PEN.EXP.14.05, Lotação Arapiraca/Penedo
) Estratégias e Organização, código E30-REM-08, Lotação Sertão/Santana do Ipanema

vem requerer a devolução dos valores pagos a título de taxa de inscrição, considerando o
cancelamento do concurso através do edital nº 54/2015.
Nestes termos,
Pede e aguarda deferimento.

Maceió/AL, _____ de junho de 2015

Assinatura:_____________________________________________________________________

