
ESTADO DE ALAGOAS 
MUNICÍPIO DE MACEIÓ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO 

 

 

Retificação do Edital nº 01/12 – Concurso Público Para Provimento de 
Cargos Efetivos do Município de Maceió 

 

Reabertura do Prazo para Entrega de Documentação e Requerimento para Portadores 
de Condição Especial 

 

Considerando o disposto no Item 4.10 do Edital supracitado, que estabelece a 

necessidade do candidato com deficiência, com necessidades especiais ou com 

problemas de saúde, que precise de condições especiais para fazer a prova, entregar 

na sede da COPEVE, no período de 10.01.2012 a 24.02.2012, requerimento 

disponibilizado no endereço eletrônico www.copeve.ufal.br, juntamente com cópia do 

comprovante de inscrição, laudo médico original atestando a espécie, o grau e o 

nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 

Classificação Internacional de Doenças (CID) e com especificação de suas 

necessidades quanto ao atendimento personalizado. 

Considerando o grande número de candidatos que assinalaram no formulário 

de inscrição no site da COPEVE que necessitam de condição especial para fazer a 

prova e que não entregaram requerimento, conforme determina o item 4.10 do Edital. 

Considerando que a FUNDEPES/COPEVE somente poderá atender a 

solicitação de condição especial do candidato que entregar o requerimento e o laudo 

médico, respeitando as regras do Edital. 

A FUNDEPES/COPEVE resolve reabrir o prazo para entrega da 

documentação e requerimento para condição especial de realização da prova no 

período de 21.03.2012 a 26.03.2012. O requerimento deverá ser entregue na sede da 

COPEVE, situada no Campus A. C. Simões – Av. Lourival Melo Mota, s/n – Tabuleiro 

do Martins, Maceió-AL, em dias úteis, no horário de 08h às 12h e de 13h as 17h. 

Aos candidatos que não cumprirem o prazo estabelecido acima, não será 

concedida a condição especial de que necessite para a realização das provas, ficando 

sob sua responsabilidade a opção de realizá-las ou não. 

 

Maceió, 21 de março de 2012. 

   

FUNDEPES/COPEVE-UFAL 


