
 
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ALAGOAS – SEBRAE/AL 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO-RETIFICAÇÃO Nº 02 

 
O Diretor Superintendente do SEBRAE/AL, no uso de suas atribuições, torna pública as seguintes 
alterações no Edital acima mencionado: 
1- Capítulo V – Das Inscrições 
5.3.  
ONDE SE LÊ: A inscrição via Internet poderá ser realizada no endereço eletrônico 
www.copeve.ufal.br, efetuada no período entre 10 horas do dia 03/09//2007 e 20 horas do dia 
24/09/2007, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
LEIA-SE: A inscrição via Internet poderá ser realizada no endereço eletrônico www.copeve.ufal.br, 
efetuada no período entre 10 horas do dia 03/09//2007 e 20 horas do dia 27/09/2007, observado o 
horário oficial de Brasília/DF. 
5.21. 
ONDE SE LÊ: O candidato portador de necessidades especiais poderá solicitar condição especial 
para a realização da prova, mediante requerimento próprio disponibilizado no endereço eletrônico 
www.copeve.ufal.br, o qual deverá ser entregue na sede da COPEVE/UFAL até o dia 25/09/2007. 
É necessário ainda anexar cópia do laudo médico com indicação do tipo de deficiência do qual é 
portador (CID) e com especificação de suas necessidades quanto ao atendimento personalizado. 
LEIA-SE: O candidato portador de necessidades especiais poderá solicitar condição especial para 
a realização da prova, mediante requerimento próprio disponibilizado no endereço eletrônico 
www.copeve.ufal.br, o qual deverá ser entregue na sede da COPEVE/UFAL até o dia 28/09/2007. 
É necessário ainda anexar cópia do laudo médico com indicação do tipo de deficiência do qual é 
portador (CID) e com especificação de suas necessidades quanto ao atendimento personalizado. 
2 – Capítulo XII – Do preenchimento das vagas dos espaços ocupacionais 
2.1 Acrescentar alínea “n” do item 12.4 do edital 
n) apresentar documento comprobatório de inscrição em Conselho Profissional competente para 
os cargos de nível superior. 
 

 
Maceió/AL, 20 de setembro de 2007 
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