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Informamos que devido a questões de ordem técnica, o Edital de Convocação para 

a Prova Prática para os candidatos classificados na etapa de Análise Curricular, referente 

Programa de Consolidação da Relação Ensino/Atenção à Saúde do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes 

– HUPAA, regido pelo Edital nº 02/2014, de 22 de fevereiro de 2014, foi publicado 

cargo “01 - Médico Cirurgião Geral 

se disponíveis no Edital de Convocação (Edital nº 

Abertura do Processo Seletivo em questão (Edital nº 02/201

endereços eletrônicos da COPEVE e FUNDEPES.

 

Com relação aos demais cargos previstos no Edital 

Edital de Convocação específico informando datas, horár
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Edital nº02/2014, de 24 de Fevereiro de 2014. 

NOTA TÉCNICA 

 

a questões de ordem técnica, o Edital de Convocação para 

a Prova Prática para os candidatos classificados na etapa de Análise Curricular, referente 

Programa de Consolidação da Relação Ensino/Atenção à Saúde do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes 

/2014, de 22 de fevereiro de 2014, foi publicado nesta data, exclusivamente para o 

Médico Cirurgião Geral - CLÍNICA CIRÚRGICA - 30h”. Orientações relativas à esta etapa encontram

Edital de Convocação (Edital nº 04/2014, de 16 de maio de 2014), assim como no Edital de 

bertura do Processo Seletivo em questão (Edital nº 02/2014, de 24 de fevereiro de 2014),  publicados nos 

endereços eletrônicos da COPEVE e FUNDEPES. 

relação aos demais cargos previstos no Edital nº 02/2014, informamos que será publicado, posteriormente, um 

Edital de Convocação específico informando datas, horários e locais para realização das Provas.

Maceió- AL, 16 de maio de 2014. 

 

 

COPEVE-UFAL/ FUNDEPES 

a questões de ordem técnica, o Edital de Convocação para                                                                                                                

a Prova Prática para os candidatos classificados na etapa de Análise Curricular, referente ao Processo Seletivo 

Programa de Consolidação da Relação Ensino/Atenção à Saúde do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes 

exclusivamente para o 

esta etapa encontram-

de maio de 2014), assim como no Edital de 

4, de 24 de fevereiro de 2014),  publicados nos 

nformamos que será publicado, posteriormente, um 

ios e locais para realização das Provas. 


