
NÚCLEO EXECUTIVO DE PROCESSOS SELETIVOS

Considerando o item 2.10.1, do edital Nº02/2012, de 04/01/2012, disposto na Portaria 

Normativa MEC nº02, de 26 de janeiro de 2010, comunicamos que 

para entrega do requerimento de escolha de instrumento
utilizado na Prova de Performance Musical.

 

Onde se lê:  

 

2.10.1.  O requerimento mencionado no item 2.10 deverá ser preenchido e entregue na sede 

da COPEVE, situada na Av. Lourival Mel

compreendido entre 06/01/2012 a 15/01/2012, no horário de 8h as 11h50 e 13h10 às 16h50.

 

Leia-se 

 

2.10.1.  O requerimento mencionado no item 2.10 deverá ser preenchido e entregue na sede 

da COPEVE, situada na Av

compreendido entre 06/01/2012 a 

13h10 às 16h50. 
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Considerando o item 2.10.1, do edital Nº02/2012, de 04/01/2012, disposto na Portaria 

Normativa MEC nº02, de 26 de janeiro de 2010, comunicamos que fica prorrogado o prazo 
requerimento de escolha de instrumento, até o dia 16/01/2012

utilizado na Prova de Performance Musical. 

2.10.1.  O requerimento mencionado no item 2.10 deverá ser preenchido e entregue na sede 

da COPEVE, situada na Av. Lourival Melo Mota, s/n, Cidade Universitária no período 

compreendido entre 06/01/2012 a 15/01/2012, no horário de 8h as 11h50 e 13h10 às 16h50.

2.10.1.  O requerimento mencionado no item 2.10 deverá ser preenchido e entregue na sede 

da COPEVE, situada na Av. Lourival Melo Mota, s/n, Cidade Universitária no período 

compreendido entre 06/01/2012 a 16/01/2012 (em dias úteis), no horário de 8h as 11h50 e 

Maceió/AL, 12 de Janeiro de 2012. 

Considerando o item 2.10.1, do edital Nº02/2012, de 04/01/2012, disposto na Portaria 

fica prorrogado o prazo 
até o dia 16/01/2012, que será 

2.10.1.  O requerimento mencionado no item 2.10 deverá ser preenchido e entregue na sede 

o Mota, s/n, Cidade Universitária no período 

compreendido entre 06/01/2012 a 15/01/2012, no horário de 8h as 11h50 e 13h10 às 16h50. 

2.10.1.  O requerimento mencionado no item 2.10 deverá ser preenchido e entregue na sede 

. Lourival Melo Mota, s/n, Cidade Universitária no período 

, no horário de 8h as 11h50 e 


