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Resultado Preliminar Complementar da Análise dos Requerimentos de Atendimento Especial.

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO ATENDIMENTO ESPECIAL REQUERIDO
RESULTADO 
PRELIMINAR

MOTIVO DO INDEFERIMENTO

943171 JHONATAN SANTOS DE LIMA ENFERMEIRO PLANTONISTA NÃO INFORMADO INDEFERIDO

Não enviou Requerimento de 

Atendimento Especial que 

especifica a condição especial 

necessária a realização da prova 

conforme determina o subitem 

4.11 do edital.

2) O recurso deverá ser enviado exclusivamente até o dia 18/05/2014. Recursos fora do prazo não serão avaliados.

3) O resultado da avaliação do recurso será publicado no endereço eletrônico da COPEVE no dia 20/05/2014.

ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Em razão do prazo, os procedimentos para interposição do recurso foram adequados para viabilizar a análise sem trazer prejuízo ao candidato. Seguem 
instruções que deverão ser seguidas pelo candidato EXCLUSIVAMENTE para esta situação.

Trata-se de resultado complementar do requerimento de atendimento especial cujo envelope foi entregue via Correios na COPEVE/UFAL em 14/05/2014, ou seja, após o 

prazo previsto no Edital 01/2014 do Concurso Público do Município de Igaci. Considerando que o envelope listado foi postado pelo candidato dentro do prazo previsto em 

Edital (até 02/05/2014), está sendo publicada nesta data (15/05/2014) a análise do requerimento de atendimento especial do presente Concurso para o candidato ora 

listado, ao tempo em que será concedido o prazo para interposição de recurso, caso o candidato opte por fazê-lo. 

1) O requerimento poderá ser entregue na sede da COPEVE-UFAL, situada no Campus A. C. Simões, localizado na Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins, 

Maceió-AL, no período entre o dia 16/05/2014 até o dia 18/05/2014, (exceto sábados, domingos e feriados), no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, ou 

enviado através dos CORREIOS, por Sedex com Aviso de Recebimento (AR), com data de postagem até o dia 18/05/2014
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