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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA 

EDITAL Nº 001/2015, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015 

 

 

O Núcleo Executivo de Processos Seletivos da Universidade Federal de Alagoas – 
COPEVE/UFAL esclarece junto aos candidatos que solicitaram a isenção de taxa de inscrição no sistema 
da COPEVE para o Concurso Público do Município de Delmiro Gouveia, que, durante o período de 
entrega da documentação exigida, não é necessária a apresentação do documento intitulado 
“Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição, emitido pelo sistema de inscrições da COPEVE/UFAL”, 
citado no subitem 3.27, alínea “b” do Edital. 

 

Confirma-se que ficam mantidas todas as demais instruções para requerer a isenção, conforme 
estabelecido no subitem 3.27 do Edital, abaixo transcrito: 

 

3.27 Para requerer a isenção mencionada no subitem 3.25, o candidato deverá obedecer aos 
seguintes procedimentos: 

a)      Ao preencher o Formulário de Inscrição via Internet no endereço www.copeve.ufal.br/sistema, o 
candidato deverá indicar que pretende solicitar isenção de taxa de inscrição, estritamente no 
período estabelecido no subitem 3.25; 

b)     Concluído o procedimento de inscrição no site da COPEVE/UFAL, o candidato deverá imprimir o 
protocolo de entrega de documentos gerado pelo próprio site e anexar a este protocolo os 
seguintes documentos: 

• Comprovante de Inscrição, emitido pelo sistema de inscrições da COPEVE/UFAL; 

• Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição, emitido pelo sistema de inscrições da 
COPEVE/UFAL; 

• Cópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com a 
baixa do último emprego – devem ser encaminhadas, obrigatoriamente, as duas páginas 
que contêm a identificação do candidato (com fotografia e dados pessoais), a página de 
registro do último emprego e a página subsequente em branco; e 

• Declaração firmada pelo próprio candidato afirmando que não é detentor de cargo público e 
informando a renda familiar per capita, conforme modelo no Anexo II deste Edital. 

O Edital contendo tal ajuste encontra-se disponível nos endereços eletrônicos da COPEVE/UFAL 
e FUNDEPES. Ficam mantidas as demais disposições do Edital.  

 

Maceió- AL, 22 de outubro de 2015. 

Núcleo Executivo de Processos Seletivos  
Universidade Federal de Alagoas 

COPEVE/UFAL 


