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NOTA TÉCNICA 

 
EDITAL Nº 02/2012 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROFESSOR SUBSTITUTO 
 

 

A Reitora da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL, no uso de suas atribuições, informa que em cumprimento a 
decisão judicial do processo nº 41010.6363/13, a Prova Didática do cargo 68 – Professor Auxiliar – NUSAI – Audiologia Clínica – 20h do 
Processo Seletivo de que trata o Edital 02/2012 foi realizada em 17 de maio de 2013. 

Na oportunidade, informa que o resultado preliminar da Prova Didática encontra-se disponível no site da COPEVE, contendo o detalhamento 

das notas por candidato.  

Os candidatos que desejarem interpor recurso contra o resultado Preliminar da Prova Didática poderão entregar requerimento na sede 

do NEPS/COPEVE/UFAL, situada no Campus A. C. Simões, na Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro dos Martins, Maceió-AL. O recurso 

deverá ser entregue pelo próprio candidato ou por procurador devidamente constituído por instrumento público ou particular de mandato com 

poderes específicos, que ficará retido, sendo necessária a apresentação do documento de identidade do procurador e da fotocópia autenticada 

da carteira de identidade do candidato, o qual assumirá as consequências de eventuais erros do procurador, quanto à formulação do respectivo 

pedido. No caso da utilização de procuração particular haverá necessidade de reconhecimento de firma em cartório. 

Os recursos deverão ser entregues nos dias 01, 02 e 03 de julho de 2013, das 08h às 12hs e das 13h às 17hs. Não serão aceitos recursos 

interpostos em dias e horários diferentes dos especificados. Para a interposição dos recursos serão aplicadas as regras dos itens 1.1; 1.4; 1.6; 

1.7 e 1.8 do Edital nº 02, de 31 de maio de 2012. 

Segue abaixo calendário com os prazos previstos para publicação dos resultados e interposição de recursos referentes à aludida Prova 

Didática. 

Evento Data Prevista 

Publicação do resultado preliminar no site da COPEVE 28/06/2013 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar (nos 
termos do item 8 do Edital nº 02/2012 

01/07/2013 a 03/07/2013 

Publicação do resultado final no site da COPEVE 12/07/2013 

 

 

 

Maceió-AL, 28 de junho de 2013. 

 

 

Profa. Dra. Rozangela Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska 

Reitora da UNCISAL 

 


