UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Núcleo Executivo de Processos Seletivos - NEPS/COPEVE

ORIENTAÇÕES PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
Prezado(a) Candidato(a),
A etiqueta para o envelope e o protocolo para entrega da documentação está disponível no sistema da
COPEVE/NEPS a partir da data prevista no Edital do respectivo Processo Seletivo.
Como imprimir a Etiqueta e o Protocolo?
A. No seu navegador de Internet, digite o endereço www.copeve.ufal.br e escolha no menu esquerdo a opção Sistema
de Inscrição (logo abaixo de Concursos) ou acesse diretamente o link: www.copeve.ufal.br/sistema.
B. Faça seu login digitando seu CPF e senha.
C. Clique no botão [Requerimento/Protocolo de Entrega de Documentação], que aparece no menu do lado esquerdo
da tela (quadro 1 da imagem abaixo).
D. No centro da tela são listados os concursos em que você possui inscrição. Localize o concurso desejado e clique na
opção Gerar Protocolo (quadro 2 da imagem abaixo):
E. O sistema irá gerar um arquivo com duas páginas (veja página 2 desta orientação). Na primeira página há o Protocolo
de Entrega (duas vias) com seus dados e códigos de barras. Na segunda página, há a Etiqueta que você irá colar no
envelope de seus documentos. NÃO preencha os campos em branco pois são de responsabilidade do Recebedor da
Copeve.
G. Faça a impressão deste documento. A opção para imprimir está localizada no início e/ou fim do documento.
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ATENÇÃO!
Consulte o Edital do Processo Seletivo para se informar sobre os procedimentos de entrega/envio dos
documentos, prazos e locais para entrega.
Todos os horários citados são locais (Alagoas)!

Página 1: Protocolo de Entrega de Documentos (duas vias - Candidato e Copeve)

PROTOCOLO
1ª Via do
Candidato

PROTOCOLO
2ª Via da
Copeve

Página 2: Etiqueta do Envelope para a Entrega de Documentos/Títulos

ETIQUETA
Envelope de
Documentos/
Títulos

Todos os horários citados são locais (Alagoas)!

