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PROCESSO SELETIVO UFAL 2015 

REQUERIMENTO de Escolha de Demanda de Ampla concorrência ou Reserva de Vagas 
 

Identificação do(a) Candidato(a): 

 

Nome: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CPF: |__|__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|-|__|__| 

Celular: |__|__|-|__|__|__|__|-|__|__|__|__|  Fixo: |__|__|-|__|__|__|__|-|__|__|__|__| 

E-mail:|_______________________________________________________________________| 

 

 

Requerimento 
Eu, candidato(a) identificado(a) acima, devidamente inscrito e aprovado no Teste Específico de Música no 

Processo Seletivo UFAL 2015 ao curso de Graduação, abaixo indicado a demanda, conforme subitem 6.20 do 

Edital n.º 20/2014-PROGRAD-UFAL ao qual desejo concorrer no Processo Seletivo UFAL 2015 – Licenciatura 

em Música. 

Atenção! 1. Selecione apenas 1 (uma) demanda. 2. Antes de efetuar a Escolha da Demanda, verifique se atende a todos os requisitos na Pré-Matrícula, conforme 

instruções e procedimentos dispostos no Edital Complementar I ao Edital nº 020/2014-PROGRAD/UFAL. Editais disponíveis em www.copeve.ufal.br. 

 

(     ) Demanda de AMPLA CONCORRÊNCIA  

 

(     ) Demanda 1 (NÃO PPI, renda < 1,5). Candidatos que: 
a.1) tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; e 

a.2) tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio). 

(     ) Demanda 2 (PPI, renda < 1,5). Candidatos que: 
b.1) tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;  

b.2) sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; e  

b.3) tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio). 

(     ) Demanda 3 (NÃO PPI, independente de renda). Candidatos que: 
c.1) tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

(     ) Demanda 4 (PPI, independente de renda). Candidatos que: 
d.1) tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; e  

d.2) sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. 

 

_________________, ____ de fevereiro de 2015. 
                                                                                                                 Cidade/UF                               dia  

 

 

____________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 


