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A FUNDEPES e a COPEVE/UFAL esclarecem

com base no gabarito definitivo do segundo dia

erro na transcrição deste gabarito, mais especificamente na questão 31 da

teve gabarito alterado por deferimento de recurso.

 

Constatado este erro, a FUNDEPES e a COPEVE/UFAL vem a público corrigi

publicado anteriormente, resguardando assim a transparência, fidelidade e pre

seletivo e, sobretudo, o interesse público e os 

prejuízo aos candidatos já convocados

 

Dessa forma, estão disponibilizados nos sites 

arquivos: resultado final retificado, incluindo 

as disciplinas; listagem geral com a classificação dos candidatos; 

segundo dia e médias e desvios padrão de todas as disciplinas
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NOTA TÉCNICA 

 

 

 
A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa – FUN

COPEVE da Universidade Federal de Alagoas 

Processo Seletivo Concurso Vestibular para matrícula no ano letivo de 

de Graduação da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas

A FUNDEPES e a COPEVE/UFAL esclarecem que o resultado divulgado em 02/03/2012 foi processado 

com base no gabarito definitivo do segundo dia, publicado em 05/03/2012. No entanto, foi identificado um 

erro na transcrição deste gabarito, mais especificamente na questão 31 da 

teve gabarito alterado por deferimento de recurso. 

Constatado este erro, a FUNDEPES e a COPEVE/UFAL vem a público corrigi

publicado anteriormente, resguardando assim a transparência, fidelidade e pre

seletivo e, sobretudo, o interesse público e os direitos de todos os candidatos. 

convocados e matriculados.  

estão disponibilizados nos sites www.fundepes.br e www.copeve.ufal.br

resultado final retificado, incluindo candidatos convocados e habilitados com médias de todas 

listagem geral com a classificação dos candidatos; gabarito 

e médias e desvios padrão de todas as disciplinas. 
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FUNDEPES e a Comissão 

COPEVE da Universidade Federal de Alagoas – UFAL informam que foi 

para matrícula no ano letivo de 

úde de Alagoas. 

que o resultado divulgado em 02/03/2012 foi processado 

em 05/03/2012. No entanto, foi identificado um 

 disciplina de biologia, que 

Constatado este erro, a FUNDEPES e a COPEVE/UFAL vem a público corrigi-lo e retificar o resultado 

publicado anteriormente, resguardando assim a transparência, fidelidade e precisão deste processo 

direitos de todos os candidatos. Contudo, não haverá 

www.copeve.ufal.br os seguintes 

s convocados e habilitados com médias de todas 

gabarito retificado definitivo do 


