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OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  EENNVVIIOO  DDEE  RREECCUURRSSOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  RREEFFEERREENNTTEE  AAOO    

RREESSUULLTTAADDOO  PPRREELLIIMMIINNAARR  DDAA  PPRROOVVAA  DDEE  TTÍÍTTUULLOOSS  

 

O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado preliminar da Prova de Títulos do Concurso Público do 

Município de Santana do Ipanema poderá fazê-lo no período de 00h01 de 11/06/2013 até as 00h00 de 13/06/2013. 

O recurso deve ser encaminhado via Internet, pelo sistema da COPEVE-UFAL, por meio do site da COPEVE-UFAL, 

de acordo com o item 12 do Edital nº 01/2012 e de acordo com as orientações abaixo. 

 

PASSO A PASSO PARA O ENVIO DO RECURSO ELETRÔNICO: 

A. Acesse o Sistema de Inscrição da COPEVE: No seu navegador de Internet digite o endereço www.copeve.ufal.br e escolha 

no menu esquerdo a opção Sistema de Inscrição ou acesse diretamente o link: www.copeve.ufal.br/sistema; 

B. Digite seu CPF (login) e senha; 

C. Clique no botão [Recursos], que aparece no menu do lado esquerdo da tela; 

D. Clique em Formulário para Envio de Recursos Eletrônicos (quadro 1 da figura); 

E. Escolha o processo seletivo; 

F. No campo RECURSO (quadro 3 da figura), digite seus argumentos. Lembre-se que você tem até 2.000 (dois mil) caracteres 

para fazer sua contestação contra o resultado da análise do pedido. 

 

http://www.copeve.ufal.br/sistema
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G. Seu recurso será encaminhado para a base de dados da COPEVE/NEPS, com cópia para o e-mail cadastrado no sistema 

(favor manter seu e-mail atualizado). Caso não receba cópia do recurso por e-mail, você poderá imprimir seu recurso através 

do sistema da COPEVE, clicando na opção Imprimir Recurso Eletrônico (quadro 1 da figura). 

 

Em caso de dúvidas, telefone para (82) 32141692/1694 nos dias úteis (das 8h às 12h e das 13h às 17h). 

 

 
O prazo para envio de recurso é de 00h01 de 11/06/2013 até as 00h00 de 13/06/2013. 

Todos os horários citados são locais (Alagoas). 
 


