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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

COORDENADORIA PERMANENTE DO VESTIBULAR 
EDITAL Nº 01/2004 

 
 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL), Instituição de Ensino Superior 
integrante do Sistema Federal de Ensino, através da sua Comissão Permanente do Vestibular (COPEVE), 
torna público que estarão abertas, as inscrições para o Processo Seletivo Seriado (PSS) para o 
preenchimento das vagas ofertadas nos cursos de graduação desta Autarquia Federal, nos anos de ingresso 
de 2005, 2006 e 2007, conforme o disposto nas cláusulas, sub-cláusulas e condições adiante estabelecidas: 
 
 1 – PARTICIPANTES E ANOS DE INGRESSO 
 

Provas Participantes Anos de 
Ingresso 

PSS 1º Ano Alunos que estão cursando o 1º Ano do Ensino Médio ou equivalente 2007 
PSS 2º Ano Alunos que estão cursando o 2º Ano do Ensino Médio ou equivalente 2006 
PSS 3º Ano Alunos que estão cursando o 3º Ano do Ensino Médio ou equivalente 2005 
PSS Geral Pessoas que já concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio ou equivalente 2005 

 
 1.1 – Somente serão aceitas as inscrições no 2º Ano, dos candidatos que participaram no ano 
anterior, das provas do 1º Ano.  

1.2 – As inscrições no 3º Ano estão condicionadas à participação do candidato nas provas do 1º e 2º 
Anos, nos anos anteriores. 

1.3 – Os candidatos que se inscreverem para o PSS Geral farão as provas dos três anos do Ensino 
Médio para concorrer às vagas ofertadas no ano de ingresso de 2005, simultaneamente com os candidatos 
inscritos no 3º Ano. 
 
 2 – INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO SERIADO 
 
 Para inscrever-se no Processo Seletivo Seriado, o candidato deverá pagar uma taxa de inscrição e, 
em seguida, entregar na COPEVE ou na Escola, a documentação exigida. 
 
 2.1 – Pagamento da Taxa de Inscrição 
 O pagamento da Taxa de Inscrição poderá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária, no 
período de 02/08/2004 a 15/10/2004, sendo que os recibos para o referido pagamento serão fornecidos 
apenas pelas agências do Banco do Brasil, devendo ser pagos nos seguintes valores: 
 

Provas Candidatos Valores 
da Taxa 

PSS 1º Ano Alunos que estão cursando o 1º Ano do Ensino Médio ou equivalente R$ 30,00 
PSS 2º Ano Alunos que estão cursando o 2º Ano do Ensino Médio ou equivalente R$ 30,00 
PSS 3º Ano Alunos que estão cursando o 3º Ano do Ensino Médio ou equivalente R$ 30,00 
PSS Geral pessoas que já concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio ou equivalente R$ 90,00 

 
 2.2 – Isenção ou Redução da Taxa de Inscrição 
 Terão isenção ou redução do pagamento da Taxa de Inscrição, desde que se inscrevam no período 
normal de inscrição, os candidatos que estão cursando o Ensino Médio ou equivalente nas Escolas Públicas 
Estaduais de Alagoas, nas Escolas Técnicas Federais de Alagoas, na Rede Cenecista alagoana ou aqueles 
que foram isentos pela Pró-Reitoria de Administração e Recursos Humanos da UFAL. 
 
 2.3 – Cotas para Candidatos Afro Descendentes 
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 Os candidatos afro descendentes que estejam cursando integralmente e exclusivamente o Ensino 
Médio na rede pública ou que tenham cursado os três anos do Ensino Médio exclusivamente em escolas 
públicas, poderão optar pelas cotas de 20% das vagas de cada curso ofertado pela UFAL, para ingresso em 
2005.  

2.3.1 – Declaração da Afro Descendência 
O candidato afro descendente no momento da inscrição deverá se autodeclarar preto ou pardo, 

conforme a metodologia adotada pelo IBGE nas pesquisas do censo populacional e comprovar que cursou 
ou cursa o ensino médio exclusivamente e integralmente, em escola pública. 

2.3.2 – Candidatos Afro Descendentes Oriundos do Supletivo 
A inscrição de candidatos afro descendentes que concluíram o Ensino Médio através dos Exames 

Supletivos, só será aceita caso comprovem, através de declaração, que tenham feito curso preparatório para 
os referidos exames, em escola pública. 
 
 2.4 – Períodos e Locais das Inscrições 
 2.4.1 – Candidatos que estão cursando o Ensino Médio 
 As inscrições para os candidatos que ainda estão cursando o Ensino Médio serão realizadas nos 
períodos e locais abaixo designados: 
 

Inscrições nas Escolas ou Colégios 
Candidatos Períodos de Inscrição 

PSS 1º Ano 02/08/2004 a 17/09/2004 
PSS 2º Ano 02/08/2004 a 17/09/2004 
PSS 3º Ano 02/08/2004 a 17/09/2004 

PSS Geral (3 Anos) 02/08/2004 a 17/09/2004 
 
 2.4.1.1 – Os candidatos que não efetuarem suas inscrições no Processo Seletivo Seriado, através dos 
estabelecimentos de ensino, deverão efetuá-las na COPEVE de acordo com a programação abaixo: 
 

Inscrições na COPEVE 
Candidatos Períodos de Inscrição 

PSS 1º Ano 20/09/2004 a 22/09/2004 
PSS 2º Ano 20/09/2004 a 22/09/2004 

PSS 3º Ano e 
PSS Geral (3 Anos) 

As inscrições dos candidatos do 3º Ano e do PSS Geral na COPEVE serão realizadas de 
acordo com o curso pretendido, juntamente com os candidatos que já concluíram o 
Ensino Médio, conforme o item 2.4.2 

 
 2.4.2 – Candidatos que já concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio 
 As inscrições para os candidatos que já concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio ou 
equivalente e que farão as três provas em 2004, serão realizadas na COPEVE, por Curso, nos períodos 
abaixo designados: 
 

Inscrição nos Cursos Diurnos e Noturnos 
Data Cursos (Diurnos e Noturnos) 

23/09/2004 Enfermagem e Ciências Sociais 
24/09/2004 Matemática, Filosofia, Engenharia Química e Relações Públicas 
27/09/2004 Formação de Oficiais da PMAL 
28/09/2004 Geografia, Ciências Econômicas, Química, Zootecnia e Engenharia de Agrimensura 
29/09/2004 Direito 
30/09/2004 Administração e Formação de Oficiais do CBMAL 
01/10/2004 Engenharia Civil, Nutrição e Farmácia 
04/10/2004 Medicina (letras iniciais de A até K) e Jornalismo 
05/10/2004 Medicina (letras iniciais de L ate Z) e Ciência da Computação 
06/10/2004 Odontologia, Biologia e Física 
07/10/2004 Pedagogia, Agronomia e Ciências Contábeis 
08/10/2004 Psicologia, História e Arquitetura 
11/10/2004 Letras, Educação Física e Biblioteconomia 
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13/10/2004 Teatro, Serviço Social, Meteorologia e Música 
 
 2.4.3 – Candidatos Retardatários ou com Documentação Incompleta 
 Os candidatos que não efetuarem suas inscrições no PSS 3º Ano ou no PSS Geral na COPEVE, por 
não terem apresentado toda a documentação exigida no item 2.5, poderão efetuá-las, excepcionalmente, nos 
dias abaixo discriminados, mediante o pagamento de uma taxa adicional no valor de R$ 30,00 (trinta Reais). 
 

Candidatos que perderam o período de inscrição normal (PSS 3º Ano e PSS Geral) 
Data Cursos (Diurnos e Noturnos) 

14/10/2004 Todos os Cursos 
15/10/2004 Todos os Cursos 

 
 2.4.4 – As inscrições feitas na COPEVE, situada no prédio do Espaço Cultural da UFAL, na Praça 
Visconde de Sinimbú, 206, Centro, serão realizadas ininterruptamente, das 08:00 às 16:00 horas. 
 
 2.5 – Documentação Exigida 
 No ato da inscrição, os candidatos deverão entregar os seguintes documentos: 
 

Documentação Exigida 
Requerimento de Inscrição devidamente preenchido. 
Recibo de pagamento fornecido pelas agências do Banco do Brasil, devidamente autenticado. 
Duas fotos 3x4 com data de 2004 ou 2003. 
Original da Carteira de Identidade e duas fotocópias para serem autenticadas pela COPEVE. 
Comprovante de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, Histórico ou Diploma para os que já concluíram 
(original e uma fotocópia para autenticação pela COPEVE) ou 
Declaração original da escola informando o Ano do Ensino Médio que o aluno está atualmente cursando. 

 
 2.6 – Recebimento das Inscrições Efetuadas nas Escolas 
 Os estabelecimentos de ensino deverão efetuar a entrega da documentação recebida nas inscrições 
de seus alunos, no período de 09/08/2004 a 17/09/2004, na COPEVE, obedecendo a programação de 
atendimento das Escolas, informada pela COPEVE a cada instituição de ensino. 
 
 2.7 – Instruções sobre a Documentação Exigida 
 Os candidatos deverão observar as seguintes instruções com relação à documentação a ser entregue 
no ato da inscrição: 
 2.7.1 – O Requerimento de Inscrição deverá ser preenchido com letras maiúsculas. 
 2.7.2 – O recibo de pagamento deverá estar autenticado com o valor correto da taxa. 
 2.7.3 – O documento de identificação do candidato deverá estar legível, sem rasura ou violação, em 
bom estado de conservação e com fotografia que permita identificar o candidato. 
 2.7.4 – Só será aceito documento de identificação do candidato que contenha as seguintes 
características: número de registro, impressão digital, filiação, nome e assinatura do candidato, assinatura da 
autoridade emissora, local e data da emissão. 
 2.7.5 - Só poderá se inscrever com o nome de casada ou solteira (no caso de divorciada ou 
desquitada), a candidata que apresentar o documento de identificação já ajuizado. 
 2.7.6 – Só serão aceitos os comprovantes de conclusão do Supletivo do Ensino Médio com o 
reconhecimento da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, no referido documento. 
 2.7.7 – As declarações do Ano do Ensino Médio que o candidato está cursando deverão ser 
impressas em papel timbrado do estabelecimento de ensino, com a data de emissão e assinatura do 
responsável pela Escola. 

2.7.8 – A Carteira de Identidade será devolvida ao candidato após a autenticação das suas duas 
fotocópias na COPEVE. 
 2.8 – Inscrições Simultâneas no 3º Ano do PSS e no PSS Geral 
 Os candidatos que simultaneamente se matricularem no 3º Ano do PSS e no PSS Geral, terão as suas 
inscrições no 3º Ano do PSS canceladas automaticamente pelo sistema informatizado do PSS. 
  
            2.9 – Inscrições de Portadores de Necessidades Especiais 
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 O candidato portador de necessidades especiais deverá informar, no ato da inscrição, à Escola ou a 
COPEVE, a sua necessidade especial, preenchendo no requerimento de inscrição a informação do tipo de 
necessidade especial, para que sejam providenciadas as condições adequadas para a realização das provas. 
 2.9.1 – Os candidatos portadores de deficiência auditiva, que desejarem usufruir as condições 
adequadas mencionadas acima, deverão realizar as provas da 1ª etapa exclusivamente em Maceió. 
 
 2.10 – Teste de Habilidade Específica para os Cursos de Música 
 Os candidatos inscritos nos Cursos de Música-Canto e Música-Licenciatura deverão submeter-se ao 
Teste de Habilidade Específica, no dia 19/10/2004, a partir das 08:00h, no Departamento de Artes – Prédio 
do Espaço Cultural da UFAL, situado na Praça Visconde de Sinimbú, 206, Centro.  

2.10.1 – No ato da inscrição, os candidatos que optarem por estes Cursos deverão escolher uma 
segunda opção, para o caso de não serem aprovados no Teste de Habilidade Específica. 
 2.10.2 – Os programas do Teste de Habilidade Específica dos Cursos de Música serão divulgados no 
manual do candidato. 
 
 2.11 – Alteração do Curso Escolhido 
 Não é permitido alterar a opção do Curso especificada pelo candidato no seu Requerimento de 
Inscrição. 
 
 2.12 – Requisitos Exigidos para os Cursos de Formação de Oficiais da PMAL e do CBMAL 
 Os candidatos que se inscreverem no PSS Geral e que optarem pelo Curso de Formação de Oficiais 
da Polícia Militar de Alagoas e do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, deverão observar as exigências 
constantes nos Editais da PMAL (ANEXO A) e do Corpo de Bombeiros(ANEXO B). 
 
 2.13 – Inscrição por Procuração 
 As inscrições de candidatos residentes em outros estados ou que estejam impossibilitados de fazer 
sua inscrição no período previsto neste edital, poderão ser feitas por quaisquer pessoas sem necessidade de 
procuração, desde que sejam observados os prazos previstos neste Edital e que se apresente, no ato da 
inscrição, a documentação do candidato exigida no item 2.5. 
 
 2.14 – Escolha da Língua Estrangeira 
 O candidato ao inscrever-se no PSS 1º Ano ou no PSS Geral, deverá fazer, no ato da inscrição, a 
escolha da Língua Estrangeira, e optar por Espanhol, Francês ou Inglês. Uma vez escolhida a opção do 
idioma, não será permitida a sua alteração posterior (PSS Geral) ou nos anos posteriores (2º e 3º Anos). 
Caso o candidato não indique no formulário de inscrição a sua opção de língua estrangeira, será atribuída, 
como opção padrão, a língua inglesa. 
 
 2.15 – Escolha do Município de Realização da Prova 
 Apenas os candidatos dos 1º, 2º e 3º Anos (exceto os do PSS Geral) poderão optar por fazer a prova 
num dos seguintes municípios do Estado de Alagoas: 
 

Provas Municípios de Realização 
PSS 1º Ano Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo, Santana do Ipanema, União dos Palmares e 

Porto Calvo. 
PSS 2º Ano Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo, Santana do Ipanema, União dos Palmares e 

Porto Calvo. 
PSS 3º Ano Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo, Santana do Ipanema, União dos Palmares e 

Porto Calvo. 
PSS Geral Maceió. 

 
 

2.15.1 – As provas da 2ª Etapa do PSS serão realizadas apenas em Maceió.  
2.15.2 – Caso seja necessário, a COPEVE reserva-se o direito de alterar o local do Município 

escolhido pelo candidato para a realização da prova. 
 
 2.16 – Cancelamento das Inscrições pela COPEVE 
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 Todas as inscrições têm caráter condicional, podendo ser canceladas quando forem verificadas 
irregularidades na documentação, nas informações e declarações, como também nos casos em que o 
Requerimento de inscrição estiver rasurado ou se o pagamento da taxa tiver sido efetuado com cheque 
devolvido pela rede bancária. 
 
 2.17 – Devoluções das Taxas de Inscrição 
 A taxa de inscrição, uma vez recolhida ao banco não será mais devolvida, sob nenhuma hipótese ao 
candidato. 
 
 3 – CURSOS E VAGAS PARA INGRESSO EM 2005 
 
 3.1 Cursos e Vagas sem Cotas (para todos os candidatos) 
 

Cursos do Grupo I – Turno Diurno sem Cotas 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(022) Arquitetura 48 (060) Física 24 
(055) Ciências da Computação 40 (027) Matemática 32 
(004) Engenharia Civil 64 (043) Meteorologia 24 
(078) Engenharia de Agrimensura 24 (061) Química 24 
(054) Engenharia Química 24   

 
 

Cursos do Grupo II – Turno Diurno sem Cotas 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(021) Agronomia 56 (009) Medicina 64 
(023) Biologia 32 (036) Nutrição 32 
(024) Educação Física 32 (010) Odontologia 48 
(025) Enfermagem 32 (048) Zootecnia 28 
(019) Farmácia 32   

 
 

Cursos do Grupo III – Turno Diurno sem Cotas 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(013) Administração 64 (029) Letras 48 
(014) Ciências Contábeis 40 (053) Música-Canto 8 
(003) Ciências Econômicas 32 (057) Música-Licenciatura 8 
(067) Ciências Sociais 32 (011) Pedagogia 32 
(002) Direito 80 (068) Psicologia 32 
(006) Geografia 32 (034) Relações Públicas  24 
(007) História 32 (012) Serviço Social 56 
(035) Jornalismo 24 (051) Teatro-Licenciatura 32 

 
 

Cursos do Grupo I – Turno Noturno sem Cotas 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(040) Engenharia Química 24 (039) Meteorologia 16 
(044) Matemática 32 (041) Química-Licenciatura 16 

 
 
 

Cursos do Grupo II – Turno Noturno sem Cotas 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(018) Biologia-Licenciatura 24 (046) Educação Física 24 
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Cursos do Grupo III – Turno Noturno sem Cotas 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(063) Administração 24 (065) Geografia 32 
(020) Biblioteconomia 24 (066) História 32 
(064) Ciências Contábeis 32 (077) Jornalismo 16 
(015) Ciências Econômicas 32 (045) Letras  48 
(049) Ciências Sociais  24 (037) Pedagogia 32 
(069) Direito 40 (076) Relações Públicas 16 
(005) Filosofia 24 (017) Serviço Social 32 

 
 
 3.2 Cursos e Vagas para Candidatos Afros Descendentes do sexo Masculino 
 
 

Cursos do Grupo I – Turno Diurno – Cota Afro Masculina 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(122) Arquitetura 5 (160) Física 2 
(155) Ciências da Computação 4 (127) Matemática 3 
(104) Engenharia Civil 6 (143) Meteorologia 2 
(178) Engenharia de Agrimensura 2 (161) Química 2 
(154) Engenharia Química 2   

 
 
 

Cursos do Grupo II – Turno Diurno – Cota Afro Masculina 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(121) Agronomia 6 (109) Medicina 6 
(123) Biologia 3 (136) Nutrição 3 
(124) Educação Física 3 (110) Odontologia 5 
(125) Enfermagem 3 (148) Zootecnia 3 
(119) Farmácia 3   

 
 
 

Cursos do Grupo III – Turno Diurno – Cota Afro Masculina 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(113) Administração 6 (129) Letras 5 
(114) Ciências Contábeis 4 (153) Música-Canto 1 
(103) Ciências Econômicas 3 (157) Música-Licenciatura 1 
(167) Ciências Sociais 3 (111) Pedagogia 3 
(102) Direito 8 (168) Psicologia 3 
(106) Geografia 3 (134) Relações Públicas  2 
(107) História 3 (112) Serviço Social 6 
(135) Jornalismo 2 (151) Teatro-Licenciatura 3 

 
 

Cursos do Grupo I – Turno Noturno – Cota Afro Masculina 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(140) Engenharia Química 2 (139) Meteorologia 2 
(144) Matemática 3 (141) Química-Licenciatura 2 

 
 
 
 

Cursos do Grupo II – Turno Noturno – Cota Afro Masculina 
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Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 
(118) Biologia-Licenciatura 2 (146) Educação Física 2 
 
 
 

Cursos do Grupo III – Turno Noturno – Cota Afro Masculina 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(163) Administração 2 (165) Geografia 3 
(120) Biblioteconomia 2 (166) História 3 
(164) Ciências Contábeis 3 (177) Jornalismo 2 
(115) Ciências Econômicas 3 (145) Letras  5 
(149) Ciências Sociais  2 (137) Pedagogia 3 
(169) Direito 4 (176) Relações Públicas 2 
(105) Filosofia 2 (117) Serviço Social 3 

 
 
 3.3 Cursos e Vagas para Candidatos Afros Descendentes do sexo Feminino 
 

Cursos do Grupo I – Turno Diurno – Cota Afro Feminina 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(222) Arquitetura 7 (260) Física 4 
(255) Ciências da Computação 6 (227) Matemática 5 
(204) Engenharia Civil 10 (243) Meteorologia 4 
(278) Engenharia de Agrimensura 4 (261) Química 4 
(254) Engenharia Química 4   

 
 

Cursos do Grupo II – Turno Diurno – Cota Afro Feminina 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(221) Agronomia 8 (209) Medicina 10 
(223) Biologia 5 (236) Nutrição 5 
(224) Educação Física 5 (210) Odontologia 7 
(225) Enfermagem 5 (248) Zootecnia 4 
(219) Farmácia 5   

 
 

Cursos do Grupo III – Turno Diurno – Cota Afro Feminina 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(213) Administração 10 (229) Letras 7 
(214) Ciências Contábeis 6 (253) Música-Canto 1 
(203) Ciências Econômicas 5 (257) Música-Licenciatura 1 
(267) Ciências Sociais 5 (211) Pedagogia 5 
(202) Direito 12 (268) Psicologia 5 
(206) Geografia 5 (234) Relações Públicas  4 
(207) História 5 (212) Serviço Social 8 
(235) Jornalismo 4 (251) Teatro-Licenciatura 5 

 
 
 
 

Cursos do Grupo I – Turno Noturno – Cota Afro Feminina 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(240) Engenharia Química 4 (239) Meteorologia 2 
(244) Matemática 5 (241) Química-Licenciatura 2 
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Cursos do Grupo II – Turno Noturno – Cota Afro Feminina 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(218) Biologia-Licenciatura 4 (246) Educação Física 4 
 
 

Cursos do Grupo III – Turno Noturno – Cota Afro Feminina 
Código e Nome do Curso Vagas Código e Nome do Curso Vagas 

(263) Administração 4 (265) Geografia 5 
(220) Biblioteconomia 4 (266) História 5 
(264) Ciências Contábeis 5 (277) Jornalismo 2 
(215) Ciências Econômicas 5 (245) Letras  7 
(249) Ciências Sociais  4 (237) Pedagogia 5 
(269) Direito 6 (276) Relações Públicas 2 
(205) Filosofia 4 (217) Serviço Social 5 

 
 
 
 4 – PROVAS E DATAS DE REALIZAÇÃO 
 
 
 4.1 Datas de Realização das Provas da 1ª Etapa 
 As provas da 1ª Etapa do Processo Seletivo Seriado para os candidatos que estão cursando o Ensino 
Médio e que participarão em apenas um dia de prova, coincidem com as mesmas provas dos candidatos que 
se inscreveram no PSS Geral e que farão as três provas, em dias subseqüentes. Tais provas serão de 
proposições múltiplas e obedecerão ao seguinte calendário: 
 
 

Prova Data e Hora Duração Disciplinas Nº de 
Questões 

 
PSS 1º Ano 

 
19/12/2004 às 14 h 

 
3 horas 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 
Matemática, Biologia, Física, Química, Estudos 
Sociais e Língua Estrangeira. 

 
28 

 
PSS 2º Ano 

 
20/12/2004 às 14 h 

 
3 horas 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 
Matemática, Biologia, Física, Química, Estudos 
Sociais e Língua Estrangeira. 

 
28 

 
PSS 3º Ano 

 
21/12/2004 às 14 h 

 
3 horas e 
30 min. 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 
Matemática, Biologia, Física, Química, Estudos 
Sociais e Língua Estrangeira. 

 
32 

 
 4.2 – Informações sobre as Provas da 1ª Etapa 
 4.2.1 – As provas do PSS 1º Ano e do PSS 2º Ano, constarão de 28 questões de proposições 
múltiplas, do tipo Verdadeiro/Falso, assim distribuídas por prova: 
 

Distribuição de Questões nas Provas do 1º e 2º Anos 
Disciplina Nº de Questões Numeração no Caderno 

1 – Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 4 01 a 04 
2 – Matemática 4 05 a 08 
3 – Biologia 4 09 a 12 
4 – Física 4 13 a 16 
5 – Química 4 17 a 20 
6 – Estudos Sociais 4 21 a 24 
7 – Língua Estrangeira 4 25 a 28 

 
 4.2.2 – As provas do PSS 3º Ano, constarão de 32 questões de proposições múltiplas, do tipo 
Verdadeiro/Falso, assim distribuídas por prova: 
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Distribuição de Questões nas Provas do 3º Ano 
Disciplina Nº de Questões Numeração no Caderno 

1 – Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 4 01 a 04 
2 – Matemática 4 05 a 08 
3 – Biologia 4 09 a 12 
4 – Física 4 13 a 16 
5 – Química 4 17 a 20 
6 – Estudos Sociais 8 21 a 28 
7 – Língua Estrangeira 4 29 a 32 

 
4.2.3 – As provas da 2ª Etapa, com exceção da prova de Redação, serão compostas de dez (10) 

questões abertas, valendo dois (2) pontos cada uma. 
 4.2.4 – Os programas das disciplinas das provas do 1º, 2º e 3º Anos e da 2ª Etapa, serão divulgados 
no Manual do Candidato, a ser entregue no ato da inscrição. 
 4.2.5 – Nenhuma das Folhas de Respostas das provas da 2ª Etapa deverá ser assinada, nem conter 
nenhum sinal identificador tal como: nome, pseudônimo, rubrica, desenhos, rabiscos, etc, sob a pena de 
ser anulada, atribuindo-se a nota zero. 
 
 4.2.6 – A prova de Redação será corrigida de acordo com os seguintes critérios: 
 

Critérios para Correção da Prova de Redação 
Critério Valor Máximo de Pontos 

1 – Estrutura da Prova. 02 
2 – Conteúdo da Prova. 08 
3 – Expressão do Candidato. 10 

Total de Pontos 20 
 
 
 4.3 – Instruções sobre a Realização das Provas 
 
 4.3.1 – Nos Cadernos de Questões das provas, os candidatos encontrarão as instruções para a sua 
realização. 
 4.3.2 – Ao término do tempo de duração de cada prova, o candidato deverá devolver à mesa de 
fiscalização, a Folha de Respostas e o Caderno de Provas. 
 4.3.2 – Em todas as provas da 1ª Etapa e da 2ª Etapa, o candidato somente poderá sair da sala onde 
estará fazendo a prova, depois de decorrido o tempo total de duração da prova. 
 4.3.4 – Os portões dos locais de provas serão abertos às 13 horas e fechados às 13:50h (treze horas e 
cinqüenta minutos), não sendo permitida a entrada dos candidatos atrasados. 
 4.3.5 – Para todos os dias de provas do Processo Seletivo Seriado, os candidatos deverão ter 
consigo: o original da Carteira de Identidade, o Cartão de Inscrição e uma caneta esferográfica azul ou preta. 
 4.3.6 – As Folhas de Respostas de todas as provas contêm o número de inscrição de cada candidato 
não sendo, portanto, necessário fazer qualquer identificação adicional. Caso haja algum erro de marcação ou 
riscos desnecessários na folha, em nenhuma hipótese será fornecida outra Folha de Respostas ao candidato. 
 4.3.7 – A COPEVE poderá, a qualquer momento, para garantir a segurança do processo seletivo, 
proceder à rigorosa vistoria dos candidatos, durante todo o período da prova. 
 4.3.8 – Durante a realização das provas, a COPEVE poderá filmar os participantes nos locais de 
prova, para fins de identificação posterior dos candidatos presentes. 
 4.3.9 – Ainda durante a realização das provas, a COPEVE procederá, como forma de identificação, à 
coleta de impressão digital de todos os candidatos. 
 4.3.10 – As Coordenações de Curso procederão, no ato da matrícula prévia e nas subseqüentes, 
como forma de confirmação da identificação, à coleta de impressão digital dos candidatos classificados e 
matriculados. 
 4.3.11 – Não será permitido ao candidato, portar qualquer tipo de arma no local de realização das 
provas. 
 4.3.12 – Não será permitido, também, ingressar nos locais de prova com quaisquer objetos tais 
como: telefone celular, bip, máquina de calcular, agenda eletrônica, fones de ouvido, etc. 
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 4.3.13 – Durante a realização das provas o Fiscal não poderá fornecer explicações individuais aos 
candidatos. Em caso de necessidade, o candidato deve levantar o braço e aguardar ser atendido. 
 4.3.14 – Qualquer palavra com o colega de sala, qualquer material além da caneta e do documento 
de identificação, quaisquer tipos de comunicação, mesmo por sinais, tudo será interpretado como tentativa 
de "cola", o que implicará na exclusão do candidato do Processo Seletivo Seriado. 
 
 4.4 – Realização das Provas da 2ª Etapa 
 Os candidatos do PSS 3º Ano e do PSS Geral serão classificados em ordem decrescente da média 
dos escores padronizados obtidos nas disciplinas no 1º, 2º e 3º anos. Em seguida, será selecionado um 
número de candidatos correspondente a, no máximo, três vezes o total de vagas oferecidas para cada curso, 
para a realização da 2ª Etapa do processo de seleção.  

4.4.1 – Ocorrendo empate na última colocação de um curso, todos os candidatos empatados serão 
classificados para a 2ª Etapa.  

4.4.2 – As provas da 2ª Etapa serão realizadas no seguinte período: 
 

Cursos 
(Grupos) 

Data e Hora Duração Disciplinas Nº de 
Questões 

Todos 09/01/2005 às 14 h 2 horas Redação. - 
Grupo I 10/01/2005 às 14 h 3 horas Matemática. 10 
Grupo II 10/01/2005 às 14 h 3 horas Química. 10 
Grupo III 10/01/2005 às 14 h 2 horas Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. 10 
Grupo I 11/01/2005 às 14 h 3 horas Física. 10 
Grupo II 11/01/2005 às 14 h 2 horas Biologia. 10 
Grupo III 11/01/2005 às 14 h 2 horas Estudos Sociais. 10 

 
 
 
 5 – CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
 
 5.1 – Critérios de Eliminação na 1ª Etapa 
 O candidato que, nas três provas da 1ª Etapa (1º, 2º e 3º Anos) obtiver nota zero numa mesma 
disciplina será eliminado do Processo Seletivo Seriado, independentemente das notas obtidas nas demais 
disciplinas. 

5.1.1 – Serão, também, eliminados, os candidatos que faltarem a qualquer uma das provas da 1ª 
Etapa. 
 
 5.2 – Critérios de Eliminação na 2ª Etapa 
 O candidato que obtiver nota zero em qualquer prova da 2ª Etapa, será eliminado do Processo 
Seletivo Seriado, independentemente das notas obtidas nas demais disciplinas.  

5.2.1 – Também serão eliminados os candidatos que faltarem a qualquer uma das provas da 2ª Etapa. 
 
 5.3 – Critério de Eliminação por Escores Inferiores a 20% na 2ª Etapa 
 O candidato que não obtiver em cada uma das respectivas provas, escore bruto igual ou superior a 
20% (Corte-2), ou seja: vinte por cento do total de pontos de cada uma das provas, será eliminado na 2ª 
Etapa do Processo Seletivo Seriado. 
 
 5.4 – Eliminação do Candidato por Fraude ou Indisciplina 
 Será excluído do Processo Seletivo Seriado, em qualquer momento, o candidato que tiver utilizado 
qualquer processo fraudulento ou ilícito na inscrição ou na realização das provas, por si ou com outro ou por 
outro, ou ainda atentado contra a disciplina ou a ordem dos trabalhos, no local de realização das provas, quer 
dentro, quer nas imediações, quer em qualquer lugar, podendo ainda a COPEVE solicitar outras 
providências cabíveis, junto às autoridades competentes, em relação ao candidato excluído. 
 

6 – CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO FINAL 
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 6.1 – Cálculo da Média Final 
A média final (MF), calculada para fins de classificação do candidato aplicando-se os critérios de 

corte, será obtida pela expressão: MF = 0,5X + 0,5Y, onde X é a média aritmética dos escores 
padronizados, obtidos em todas as três provas da 1ª Etapa e Y a média ponderada dos escores 
padronizados obtidos nas três provas da 2ª Etapa, aplicando-se os seguintes pesos nas provas da 2ª Etapa: 
 

Pesos por Prova para Cursos do Grupo I 
Cursos Redação Matemática Física 

Arquitetura. 2 2 4 
Ciências da Computação, Engenharia Química e Química. 2 4 3 
Engenharia Civil, Engenharia de Agrimensura, Física, Formação de 
Oficiais do CBMAL, Matemática e Meteorologia. 

2 4 4 

 
Pesos por Prova para Cursos do Grupo II 

Cursos Redação Química Biologia 
Agronomia, Farmácia e Zootecnia. 2 4 3 
Biologia, Educação Física, Enfermagem, Medicina, Nutrição e 
Odontologia. 

2 3 4 

 
Pesos por Prova para Cursos do Grupo III 

Cursos Redação Português E.Sociais 
Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas, Direito, Filosofia, Formação de Oficiais da PMAL, 
Jornalismo, Música-Canto, Música-Licenciatura, Relações Públicas e 
Teatro-Licenciatura. 

 
3 

 
3 

 
2 

Ciências Sociais, Geografia, História e Serviço Social. 3 3 4 
Letras. 3 4 2 
Pedagogia. 3 4 3 
Psicologia. 3 2 3 
 
 6.2 – Cálculo das Médias Padronizadas 
 Para obter-se a média padronizada (MP) do candidato em uma disciplina qualquer, utilizar-se-á a 
seguinte fórmula: MP = 100(n – m)/s + 500, onde "n" corresponde à nota bruta do candidato na disciplina, 
"m" é a média aritmética das notas brutas de todos os candidatos na disciplina e "s" é o desvio padrão destas 
notas. A média padronizada da prova de cada ano é calculada pela média aritmética das médias 
padronizadas das 7 disciplinas, obtidas em cada ano do Processo Seletivo Seriado. 
 
 6.3 – Ordem de Classificação Final 
 A classificação final dos candidatos será efetuada pela ordem decrescente das suas Médias Finais, 
obtidas pelos critérios estabelecidos no item 6.1, até o limite de vagas de cada curso. 
 
 6.4 – Critérios de Desempate na Classificação Final 
 Havendo empate no último lugar de um curso, será escolhido um só candidato, de acordo com os 
seguintes critérios: 
 
 

Critérios de Desempate na Classificação Final 
1 – maior média ponderada dos escores padronizados da 2ª Etapa (Y). 
2 – maior nota na prova específica da 2ª Etapa: 

a) Matemática para os candidatos aos cursos do Grupo I; 
b) Biologia para os candidatos aos cursos do Grupo II; 
c) Língua Portuguesa e literatura Brasileira para os candidatos aos cursos do Grupo III. 

  
 6.4.1 – Persistindo o empate, após a aplicação destes critérios, será assegurada a classificação de 
todos os candidatos empatados. 
 
 6.5 – Critério de Aproveitamento de Vagas 
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 Para os cursos que não sejam preenchidas todas as vagas, em decorrência da aplicação do critério de 
eliminação de candidatos com escores brutos inferiores a 20% na 2ª Etapa (Corte-2), descrito no item 5.3, 
serão aproveitados os candidatos daqueles cursos, classificados na 2ª Etapa, que tenham obtido notas brutas 
superiores a zero, nas disciplinas da 2ª Etapa (Corte-0).  

6.5.1 – O preenchimento dessas vagas restantes será realizado pela aplicação dos mesmos critérios 
de classificação e de desempate finais, já acima mencionados. 
 
 6.6 – Aproveitamento de Vagas por Reopção 
 Se depois de aplicados todos os critérios acima mencionados, houver ainda vagas a serem 
preenchidas num curso, serão aproveitados os candidatos da 2ª Etapa que não tenham sido eliminados pelo 
critério de escores brutos inferiores a 20% (Corte-2) e que não tenham obtido ainda uma vaga nos seus 
respectivos cursos iniciais.  

6.6.1 – Este aproveitamento só poderá ocorrer entre candidatos, cujo curso inicial seja do mesmo 
Grupo do curso não preenchido.  

6.6.2 – Os candidatos assim habilitados, serão listados numa relação publicada no Quadro de Avisos 
da COPEVE e no endereço eletrônico www.copeve.ufal.br no dia 14/02/2005, visando concorrer às vagas 
nos cursos não preenchidos.  

6.6.3 – Os candidatos habilitados deverão comparecer à COPEVE no período compreendido entre 
15/02/2005 à 18/02/2005, para fazer uma nova opção por esses cursos, por ordem de preferência (2ª, 3ª e 4ª 
opções, dependendo do número de cursos não preenchidos). 

6.6.4 – A classificação final no curso da nova opção, será feita após a aplicação dos pesos das 
disciplinas da 2ª Etapa do novo curso optado, recalculando-se a média ponderada dos escores padronizados 
da 2ª Etapa e a Média Final para obter-se a classificação final dos candidatos nestes novos cursos. 
 6.6.5 – Esses mesmos critérios serão utilizados no preenchimento das vagas restantes nos  cursos de 
3ª ou 4ª opção de cada candidato habilitado. 
 
 

7 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS 
 

Os resultados da classificação final de cada curso e da Reopção serão publicados no Quadro de 
Avisos da COPEVE, no endereço eletrônico www.copeve.ufal.br e disponibilizados aos meios de 
comunicação, para divulgação posterior. 

7.1 – As listagens de classificação serão impressas por ordem alfabética de candidatos, constando 
apenas os números de inscrição, os nomes e a ordem de classificação dos candidatos classificados nos 
cursos de graduação. 
  7.2 – Os resultados da 1º Etapa serão divulgados no dia 30/12/2004. 
 7.3 – Os resultados da 2ª Etapa serão divulgados no dia 04/02/2005. 

7.4 – Os resultados da Reopção serão divulgados no dia 23/02/2005.   
 7.5 – As listagens contendo a divulgação dos resultados finais das notas e médias de todos os 
candidatos participantes só serão divulgadas uma semana após a Matrícula Institucional Prévia. 
 
 

8 – PRAZOS PARA RECURSOS 
 
As contestações ao gabarito das provas deverão ser feitas por escrito e entregues na COPEVE no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da divulgação do gabarito oficial no Quadro de Avisos da 
COPEVE. 

8.1 – Na hipótese de ser anulado(a) qualquer item ou questão das provas, a pontuação do item ou da 
questão será computada a favor de todos os candidatos que a realizaram. 

8.2 – As demais reclamações ou recursos pertinentes ao Processo Seletivo Seriado deverão ser feitos 
por escrito e entregues no Protocolo Geral da Reitoria, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, na 
Cidade Universitária, endereçados a COPEVE, sem efeito suspensivo, nos cinco (5) dias seguintes à 
publicação dos resultados no Quadro de Avisos da COPEVE. 

8.3 – A COPEVE examinará os recursos no prazo de trinta (30) dias, a contar das datas das suas 
entregas ao Protocolo Geral da Reitoria. 
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8.4 – Da decisão da COPEVE caberá recurso ao Magnífico Reitor, no prazo de cinco (5) dias a 
partir da data de ciência da referida decisão pelo interessado. 

8.5 – Da decisão do Reitor, caberá recurso ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), no 
prazo de cinco (5) dias, a partir da data de ciência da referida decisão pelo interessado. 

 
 
9 – MATRÍCULA INSTITUCIONAL PRÉVIA 
 
Após a publicação dos resultados finais do Processo Seletivo Seriado, os candidatos classificados 

deverão comparecer à Matrícula Institucional Prévia nas Coordenações de Curso, obedecendo às normas e 
instruções do Edital de Matrícula expedido pelo Departamento de Assuntos Acadêmicos (DAA) da UFAL e 
publicado no Quadro de Avisos da COPEVE. 
 9.1 – O candidato que não comparecer à matrícula Institucional Prévia ou que não apresente no ato 
da matrícula todos os documentos exigidos, no dia e hora definidos pelo Edital de Matrícula, será 
considerado desistente para todos os efeitos, sendo convocado o candidato seguinte, em observância com o 
processo classificatório descrito neste Edital. 
 9.2 – Os documentos exigidos para a Matrícula Institucional Prévia são os seguintes: 
 

Documentos Exigidos na Matrícula Institucional Prévia 
Uma foto 3x4 
Os originais e duas fotocópias para serem autenticadas na matrícula, dos seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade 
b) Título de Eleitor 
c) Comprovante de votação na última eleição 
d) Carteira de Reservista (para candidatos do sexo masculino) 
e) Histórico Escolar e certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Graduação. 

 
 9.3 – A equivalência dos Cursos Militares, de Seminaristas e dos cursos realizados no estrangeiro 
entre outros, para fins de comprovação da conclusão do Ensino Médio ou equivalente, deverá ser feita 
através de resolução, decisão ou parecer do Conselho Estadual de Educação do Estado de Alagoas, até a 
data prevista para a Matrícula Institucional Prévia. 
 9.4 – O candidato classificado no Processo Seletivo Seriado que já esteja cursando um outro curso 
na UFAL, ao efetuar a Matrícula Institucional Prévia terá a sua matrícula anterior automaticamente 
cancelada, pois não é permitida a matrícula simultânea em mais de um curso de graduação na Universidade 
Federal de Alagoas. 
 

10 – REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SERIADO 
 
O Processo Seletivo Seriado da Universidade Federal de Alagoas obedece à regulamentação 

específica estabelecida pelo Ministério da Educação e do Desporto e as Resoluções Nos 20/1999 e 03/2000 
do Conselho de Ensino e Pesquisa da UFAL. 

 
 
11 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 11.1 – Concordância com os Termos deste Edital 
 Ao inscrever-se, o candidato automaticamente aceita as condições estabelecidas para Inscrição e 
Realização do Processo Seletivo Seriado, as disposições constantes deste Edital e as demais publicadas ou 
divulgadas em Editais, em Avisos Complementares, no Manual do Candidato, nos Cadernos de Questões e 
nas Folhas de Respostas, as condições e disposições referentes ao Processo Seletivo Seriado.  
 
 11.2 – Revisão de Provas 
 Em nenhuma hipótese haverá revisão de provas, vistas ou recontagem de pontos em quaisquer 
provas. 
 
 11.3 – Alterações no Presente Edital 
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 Na hipótese de serem alteradas quaisquer disposições aqui estabelecidas, serão expedidos editais 
retificadores, os quais passarão a constituir parte integrante deste. 
 
 11.4 – Validade da Classificação 
 Poderão ser convocados candidatos classificados para o ano de ingresso de 2005 até a data de início 
do período letivo de 2005 da UFAL, encerrando-se, após esta data, a validade dos resultados do presente 
processo seletivo. 
 
 11.5 – Os anexos A e B constituem parte integrante do presente edital, como se nele estivessem 
transcritos. 
 
            11.6 – Casos Omissos 
 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria Permanente do Vestibular (COPEVE). 

 
 
 
 
 
 
 

                  
Maceió, 28 de junho de 2004. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO A 
 

 
 

POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS 
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DIRETORIA DE PESSOAL 

Seção de Recrutamento, Seleção e Movimentação - DP/2 
 
Edital nº **/2005-DP/CG 
 
Concurso ao Curso de Formação de Oficiais/2005 (CFO/2005) da Polícia Militar do Estado de Alagoas 
 
 
Dos Requisitos 
 
1.1 Não Sendo Servidor Militar efetivo dos quadros da Polícia Militar de Alagoas: 
1.1.1.Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
1.1.2 Na data da matrícula ter concluído a última série Ensino Médio (antigo 2º grau) ou equivalente, com Certificado 
de conclusão ou equivalente, devidamente registrado e reconhecido pela Secretaria de Educação ou outro órgão 
competente; 
1.1.3 O candidato tenha completos no mínimo 18 (dezoito) anos e no máximo 25 (vinte e cinco) anos de idade no dia 15 
de março de 2005, data prevista para a inclusão no CFO; 
1.1.4 Ter altura mínima de 1,65 (um metro e sessenta e cinco centímetros) para o sexo masculino e 1,60 (um metro e 
sessenta centímetros) para o sexo feminino; 
1.1.5 Possuir antecedentes e predicados éticos e morais que o recomendem ao ingresso na Polícia Militar de Alagoas; 
1.1.6 Estar quite com as obrigações eleitorais; 
1.1.7 Estar quite com o serviço militar, se do sexo masculino; 
1.1.8 Não ter sido julgado incapaz para o serviço ativo das Forças Armadas ou Forças Auxiliares; 
1.2 Sendo Servidor Militar Efetivo dos Quadros da Polícia Militar de Alagoas; 
1.2.1 Na data da matrícula ter concluído a última série do ensino médio (antigo 2º grau) ou equivalente, com certificado 
de conclusão ou equivalente, devidamente registrado e reconhecido pela Secretaria de Educação ou outro órgão 
competente;  
1.2.2 Não estar afastado de suas funções em conseqüência de: 
1.2.2.1 Conselho de Disciplina; 
1.2.2.2 Condenação judicial transitada em julgado;  
1.2.2.3 Incapacidade Física e mental, constatadas pelo órgão de saúde da Corporação; 
1.2.2.4 Outros impedimentos legais; 
 
 
2. Das Vagas 
2.1 Fica estabelecido que a seleção para o concurso ao Curso de Formação de Oficiais/2005 (CFO/2005), utilizará o 
processo seletivo da Universidade Federal de Alagoas, na modalidade PSS Geral. 
2.2 Fica estabelecido o quantitativo de 30 (trinta) vagas, para o Concurso ao Curso de Formação de Oficiais/2005 
(CFO/2005), da Polícia Militar de Alagoas (PMAL). 
 
3. Da Convocação 
3.1 Ficam convocados os candidatos optantes ao Curso de Formação de Oficiais, aprovados e classificados no PSS 
Geral/2005, realizado pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), conforme Anexo I, a comparecerem à Seção de 
Recrutamento, Seleção e Movimentação (DP/2), da Diretoria de Pessoal, no Quartel do Comando Geral da Polícia 
Militar de Alagoas, situado à Praça da Independência, nº 67, Centro, Maceió/AL, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após 
a divulgação dos resultados pela COPEVE. 
3.2 Havendo eliminação de candidatos, ficará a critério da Corporação convocar a reserva técnica; 
3.3 A apresentação dos candidatos obedecerá ao Cronograma de Atividades, Anexo II. 
 
4. Dos Exames 
4.1 Os Exames de Saúde e Documental suas expensas ficam por conta dos candidatos classificados; 
4.2 Os candidatos serão submetidos aos Exames: Saúde,  Social e Documental. 
4.3 Após aprovação no PSS Geral/2005, o candidato estará apto à realização da segunda etapa do Concurso, onde os 
primeiros 30 (trinta)  classificados se submeterão aos Exames que trata o subitem 4.2. 
4.4 O candidato reprovado no exame de saúde, será automaticamente eliminado do Concurso Público; 
4.5 O candidato que não apresentar os exames estabelecidos pelo cronograma está eliminado do concurso; 
4.6 A Classificação final dos candidatos aprovados obedecerá, rigorosamente, à ordem decrescente das médias obtidas 
pelos candidatos no exame intelectual; 
4.7 Serão considerados aprovados os candidatos julgados aptos em todos os exames de seleção previstos neste Edital; 
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5. Da Especificação dos Exames 
5.1 Do Exame de Saúde 
5.1.1 Os exames de saúde serão realizados pela Junta Médica de Saúde da Polícia Militar de Alagoas; 
Os candidatos aprovados comparecerão, na data e no local previamente estabelecidos, munidos de uma foto 3 x 4 de 
frente (colorida), recente, cabeça  sem  cobertura, de frente, fundo branco, e dos seguintes exames: 
Hemograma completo,  
Parasitológico de fezes; 
Sumário de urina; 
VDRL 
MACHADO GUERREIRO 
Eletrocardiograma (com laudo atestando a condição de saúde para realização de testes de esforços físicos) 
Teste Ergométrico; 
Glicemia; 
Raios-X do tórax em AP e perfil; 
Raios-X  da Coluna Vertebral; 
Eletroencefalograma; 
Raios-X dos seios da face; 
O exame de saúde constará de: 
                       Exame Clínico Geral 
  Exame Ortopédico 
  Exame Oftalmológico 
  Exame Neuropsiquiátrico 
  Exame Odontológico 
  Obs. Os exames acima solicitados deverão ser apresentados quando do exame de saúde. Poderão ainda 
ser exigidos dos candidatos as suas expensas, outros exames complementares que se torne necessário para chegarem ao 
diagnóstico preciso das suas reais condições de saúde física; 
5.1.2 O candidato não servidor efetivo dos Quadros da Polícia Militar de Alagoas, para ser considerado apto deverá ter 
altura mínima de 1,65 (um metro e sessenta e cinco centímetros) para o sexo masculino e 1,60 (um metro e sessenta 
centímetros) para o sexo feminino.  
Sendo servidor efetivo dos quadros da Polícia Militar de Alagoas, estará eximido da realização dos exames de saúde 
estabelecidos no presente Edital; 
  
 
5.2 Do Exame Social e Documental 
5.2.1 O exame social e documental terá início no ato da aprovação do candidato, e se estenderá até a incorporação; 
5.2.2 Após a publicação da classificação final do concurso, os candidatos dentro do número de vagas previstas deverão, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecer na Diretoria de Pessoal da Polícia Militar, a fim de preencher a ficha de 
cadastro e o formulário para ingresso na Corporação e deverá autorizar a Policia Militar de Alagoas a  fazer uma 
investigação social sobre a sua pessoa, bem como entregar os seguintes documentos: 
Nada Consta da Justiça Federal; 
Nada Consta da Justiça Estadual; 
Nada Consta da Secretaria de Defesa Social (SDS/AL); 
01 foto 3x4 de frente colorida 
01 fotos 5 x 7 de frente (colorida); 
Carteira de Identidade (fotocópia autenticada); 
Certidão de Nascimento (fotocópia autenticada) ou casamento; 
CPF (fotocópia autenticada); 
PIS ou PASEP (fotocópia autenticada); 
Título Eleitoral e prova de quitação com a Justiça Eleitoral (fotocópia autenticada); 
Certificado de conclusão do Ensino Médio (2º grau) ou equivalente, devidamente registrado e reconhecido pela 
Secretaria de Educação ou outro órgão competente (fotocópia autenticada); 
Certificado de Reservista Militar ou Dispensa de Incorporação. 
5.2.3 A investigação social tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, quer seja social, moral ou 
escolar, impedindo que o indivíduo com perfil incompatível exerça a função policial militar, bem como ingresse na 
Corporação, sendo que o próprio candidato forneça dados para tal averiguação, autorizando seu procedimento; 
5.2.4 A investigação deverá ser realizada de tal forma que identifique condutas inadequadas dos candidatos, impedindo 
a liberação e aprovação de: 
a. toxicômanos; 
b. pessoas com passagem na polícia; 
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c. traficantes; 
d. alcoólatras; 
e. procurados pela justiça; 
f. desajustados no serviço militar obrigatório; 
g. possuidores de certificados escolares inidôneos ou inválidos ou não reconhecidos pelo Ministério da Educação. 
5.2.5 Ao autorizar que se faça uma investigação social sobre a sua vida, o candidato deverá isentar as pessoas, empresas 
ou estabelecimentos de ensino que prestarem informações à Polícia Militar de qualquer responsabilidade, caso não se 
processe a sua admissão na Polícia Militar ou venha a ser licenciado (demitido) durante o curso de formação ou durante 
o estágio probatório, em decorrência do resultado da investigação social. 
5.2.6 A investigação social será realizada após a classificação final dos candidatos, e somente serão submetidos à 
investigação aqueles que forem classificados dentro do número de vagas previstas neste edital; 
5.2.7 O candidato será também investigado pelo Setor de Investigação social durante o período de curso e estágio 
probatório. E caso venha ser contra indicado para a função policial militar, será licenciado ex-offício. 
5.2.8 O candidato que for contra indicado, isto é, que não obtiver a liberação e aprovação do Setor de Investigação 
Social, não será convocado para o início do curso de formação. 
5.2.9 O candidato que for contra-indicado, terá o direito de defesa. Para tanto, será convocado a comparecer no Setor de 
Investigação Social, a fim de tomar conhecimento das apurações realizadas em torno de sua conduta social e exercer seu 
direito de ampla defesa. 
5.2.10 Caso a investigação não seja concluída até a data prevista para convocação e início do curso, o candidato será 
convocado e matriculado no curso. 
5.2.11 A inexatidão dos dados fornecidos pelo candidato, ou irregularidade na documentação apresentada, ainda que 
verificadas posteriormente, bem como o não cumprimento dos prazos para apresentação de documentos, determinam a 
sua nulidade e a conseqüente eliminação do concurso. 
 
6. Das Regras Gerais  
6.1 O candidato reprovado em qualquer dos exames, será automaticamente eliminado do Concurso Público; 
6.2 O candidato que faltar a qualquer um dos exames, será automaticamente eliminado; 
6.3 A Classificação final dos candidatos aprovados obedecerá, rigorosamente, à ordem decrescente das médias obtidas 
pelos candidatos no PSS Geral/2005. 
6.4 Serão incorporados os candidatos aprovados e  classificados em todos os exames de seleção previstos neste certame, 
obedecendo rigorosamente à classificação por ordem decrescente das médias obtidas pelos candidatos no PSS 
Geral/2005, dentro do número de vagas previstas neste Edital. 
Os candidatos aprovados e incorporados, serão submetidos a exames psicológicos periódicos durantes o transcorrer do 
Curso, por iniciativa da Corporação, podendo ser desligado do mesmo e excluído da Polícia Militar de Alagoas, quando 
constatado ausência irrefutável pendor para o serviço Policial Militar, bem como perfil violento e agressivo. 
 
Anexo II 
Cronograma de Atividades 
Obs.: O cronograma de atividades será estabelecido pelo Comando Geral da PMAL após o envio da relação final dos 
candidatos aprovados e classificados no PSS Geral/2005 pela COPEVE.  
 
Apresentação na Diretoria de Pessoal 
Data:  
Hora: 
Local: Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Alagoas, QCG, sito à Praça da Independência, 67, Centro. 
Exame de Saúde 
Data:  
Hora:  
Local: Quartel do Comando Geral, Centro Médico Hospitalar (CMH/DS), sito à Praça da Independência, 67, Centro. 
Resultado:   
Exame Social e documental 
Data:  
Local:  
Resultado:   
Apresentação na Academia de Polícia Militar Senador Arnon de Mello (APMSAM) 
Os candidatos serão apresentados na Academia de Polícia Militar, trajando calça jeans (cor azul), camiseta com manga 
(cor branca) e tênis (cor preta).  
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Quartel em Maceió/AL, 28 de junho de 2004. 
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ANEXO B 
 

 
 

Edital nº 02/2004-DRH 
 
 

CONCURSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 2004 (CFO/2004) DO CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS. 

 
 
1.DOS REQUISITOS PARA MATRÍCULA NO CFO. 
 
1.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado 
1.2 Na data da matrícula ter concluído a última série do Ensino Médio (antigo 2º grau) ou equivalente com o Certificado 
de Conclusão ou equivalente, devidamente registrado e reconhecido pela Secretaria de Educação ou outro órgão 
competente. 
1.3 Ter no mínimo 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses e no máximo 30 (trinta) anos na data da ultima letra da inscrição 
do vestibular. 
1.4 Ter altura mínima de 1.60 (um metro e sessenta centímetros), se do sexo masculino e 1.55 (um metro e cinqüenta e 
cinco centímetros), se do sexo feminino. 
1.5 Possuir antecedentes e predicados éticos e morais que recomendem ao ingresso no Corpo de Bombeiros. 
Se militar, estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM” e não ter cometido atos atentatórios à ética e a 
moral exigida para o ingresso no serviço público. 
1.6 Se militar, não estar afastado de suas funções em conseqüência de Conselho de Disciplina, Condenação Judicial 
transitada em julgado, problemas de saúde ou outro impedimento legal. 
1.7 Estar quite com as obrigações eleitorais. 
1.8 Estar quite com o serviço militar, se do sexo masculino. 
 
DAS VAGAS 
2.1 O presente edital destina-se exclusivamente para o preenchimento de 10 (dez) vagas para este concurso (CFO/BM-
2004). 
2.2 O número de vagas para o concurso será de 10 (dez), para preenchimento conforme o quadro seguinte: 
 

QOBM NÚMERO DE VAGAS 
COMBATENTES 10 

 
3. DA SELEÇÃO 
3.1 Fica estabelecido que a seleção para o concurso ao Curso de Formação de Oficiais (CFO/2004) utilizará o processo 
Seletivo da Universidade Federal de Alagoas na modalidade do PSS Geral. 
 
4. DO CHAMAMENTO 
4.1 Ficam convocados os candidatos optantes ao Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar, aprovados e 
classificados no Concurso PSS Geral/2004, realizado pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), a comparecerem à 
Seção de Seleção e Ingresso, da Diretoria Recursos Humanos, no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar de Alagoas, situado à Av. Siqueira Campos S/N, Trapiche da Barra, Maceió/AL. 
4.2 A apresentação dos candidatos obedecerá ao Cronograma de Atividades. 
 
5. DOS EXAMES 
5.1 Os candidatos serão submetidos aos Exames constantes neste edital. 
5.2 Após aprovação no concurso PSS Geral/2004, o candidato estará apto a realizar os exames de que trata o item 5 do 
presente edital. 
5.3 O candidato reprovado em qualquer dos exames, ou que faltar a qualquer um deles, será automaticamente eliminado. 
5.4 A classificação final dos candidatos aprovados obedecerá, rigorosamente, à ordem decrescente das médias obtidas 
pelos candidatos no exame intelectual. 
5.5 Serão considerados aprovados os candidatos julgados aptos em todos os exames de seleção previstos neste edital. 
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6. DA ESPECIFICAÇÃO DOS EXAMES 
6.1 DO EXAME DE SAÚDE 
6.1.1 Os exames de saúde serão realizados pela Junta Médica de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. 
6.1.2 Os candidatos aprovados no Exame Psicológico deverão comparecer na data e local previamente estabelecidos, 
munidos de uma foto recente 3x4 de frente, cabeça descoberta, colorida e fundo branco e dos seguintes exames: 
. Hemograma completo, tipo sangüíneo e o fator Rh, dosagem de glicose, triglicérides, colesterol total e VHS: 
. Parasitológico de Fezes; 
. Teste de Elisa; 
. Sumário de urina; 
. Eletrocardiograma; 
. Raios-X do tórax em PA; 
. Raios-X panorâmicos da Coluna Vertebral; 
. Eletroencefalograma; 
. Raios-X dos seios paranasais. 
6.1.3 O candidato será considerado apto no exame de saúde, após aprovação do exame antropométrico, realizado pela 
Junta Médica de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar, onde deverá atender aos padrões físicos de altura mínima de 
1.60m para os candidatos do sexo masculino e 1.55m para candidatas do sexo feminino. 
6.1.4 Os exames complementares exigidos são de responsabilidade do candidato e correrão às suas expensas. 
6.1.5 Todos os exames médicos deverão estar devidamente identificados com nome do candidato, número da sua cédula 
de identidade, nome do médico com o número do registro no Conselho Regional Competente. 
 
6.2 DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA 
6.2.1 O exame de aptidão física, masculino e feminino, será realizado por uma Comissão de Oficiais do CBMAL, 
designados pelo Comando Geral do CBMAL. 
6.2.2 Os candidatos aprovados no exame de saúde serão submetidos ao exame de aptidão física, que será constituído dos 
exercícios, conforme quadro a seguir: 
 

PADRÃO MÍNIMO DE RENDIMENTO MASCULINO 
EXERCICIOS TEMPO INDICES MINIMOS 
BARRA FIXA COM EMPUNHADURA 
DIRETA (EM PRONAÇÃO) 

– 
 

 
03 REPETIÇOES 

CORRIDA 15 SEGUNDOS 100 METROS 
ABDOMINAL 01 MINUTO 35 REPETIÇOES 
CORRIDA 12 MINUTOS 2000 METROS 
NATAÇÃO 01:30 MINUTO 50 METROS 

 
 

PADRÃO MÍNIMO DE RENDIMENTO FEMININO 
EXERCICIOS TEMPO INDICES MINIMOS 
APOIO DE FRENTE – 15 REPETIÇOES 
CORRIDA 10 SEGUNDOS 50 METROS 
ABDOMINAL 01 MINUTO 20 REPETIÇOES 
CORRIDA 12 MINUTOS 1800 METROS 
NATAÇÃO 01:30 MINUTO 50 METROS 

 
6.3 DO EXAME PSICOLÓGICO 

Sob a responsabilidade do CBMAL, será realizado na cidade de Maceió/AL por psicólogos registrados no 
Conselho Regional de Psicologia (CRP), constará de testes elaborados nos padrões técnico-científicos, estabelecidos de 
acordo com parâmetros exigidos pelo Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas. 
6.3.1 Será eliminado o candidato que: 
6.3.1.1 Apresentar características de personalidade incompatíveis com o serviço bombeiro militar a ser exercido; 
6.3.1.2 Apresentar traços ou indícios de psicopatologias de personalidade, detectados em testes tecnicamente 
compatíveis com a atividade bombeiro militar. 
6.3.1.3 Apresentar deficiência intelectual e/ou de aptidões específicas, consideradas imprescindíveis aos atuais 
parâmetros técnico-científicos observáveis pela Comissão do Exame Psicológico. 
 
6.4 DO EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL 
 
6.4.1 O exame social e documental terá início no ato da aprovação do candidato, e se estenderá até a incorporação. 
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DAS REGRAS GERAIS 
 

O candidato reprovado em qualquer dos exames, será automaticamente eliminado do concurso público. 
O candidato que faltar a qualquer um dos exames será eliminado automaticamente  do concurso público. 
A classificação final dos candidatos aprovados obedecerá, rigorosamente, à ordem decrescente das médias 

obtidas pelos candidatos no concurso PSS Geral/2004. 
Serão Incluídos no Corpo de Bombeiros e automaticamente  na Academia de Formação Oficiais Bombeiros 

Militares, para freqüentar um curso, por um período de 03 (três) anos, os candidatos aprovados e classificados em todas 
as etapas de seleção previstas no edital, obedecendo rigorosamente à classificação por ordem decrescente das médias 
obtidas pelos candidatos no Concurso PSS Geral/2004, dentro do número de vagas previstas neste edital.  
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
1. Apresentação na Diretoria de Recursos Humanos / CBMAL 
Data: 07 e 08 de fevereiro de 2005 
Hora: 07h 
Local: Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, QCG (Diretoria de Pessoal), situado à Av. Siqueira Campos 
S/Nº Trapiche da Barra, Maceió/AL. 
Observação: Os candidatos deverão comparecer ao local acima citado, portando os seguintes documentos: 
 . Certidão Negativa da Justiça Federal; 
 . Certidão Negativa da Justiça Estadual; 
 . Certidão Negativa da Secretaria de Defesa Social (SDS/AL); 
 . 02 fotos 5 x 7 de frente (colorida); 
 . Carteira de Identidade (fotocópia autenticada); 
 . Certidão de Nascimento (fotocópia autenticada); 
 . CPF (fotocópia autenticada); 
 . PIS ou PASEP (fotocópia autenticada); 
 . Título Eleitoral e prova de quitação com a Justiça Eleitoral (fotocópia autenticada); 
 . Certificado de Conclusão do Ensino Médio (2º grau) ou equivalente, devidamente registrado e reconhecido pela 
Secretaria de Educação ou outro órgão competente (fotocópia autenticada); 
 . Certificado de Reservista Militar ou Dispensa de Incorporação. 
 
2. Teste de Aptidão Física 
Data: 14 e 15 de fevereiro de 2005 
Hora: 06h e 45 min 
Local: Quartel do Comando Geral/CBMAl, situado à  Avenida Siqueira Campos S/Nº - Trapiche. 
Resultado: 17 de fevereiro de 2005 
Observação: Para realização do exame físico, os candidatos deverão apresentar atestado médico, declarando a sua 
capacidade para submeter-se ao teste de aptidão física.  
Os candidatos deverão comparecer ao QCG/CBMAL, de posse de material de educação física (camiseta, calção, tênis e 
meia). 
 
3. Exame de Saúde 
Data: 18 de fevereiro de 2005 
Hora: 07:30h 
Local: Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (Policlínica). 
Resultado: 21 de fevereiro de 2005 
 
Observação: Os candidatos deverão comparecer ao local acima citado, portando os resultados dos exames constantes no 
subitem 6.1.2. deste edital. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Exame Psicológico 
Data: de 22 e 23 de fevereiro de 2005 
Hora: A confirmar 
Local: Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. 
Resultado: 25 de fevereiro de 2005 
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5. Exame Social e Documental 
Data: 28de fevereiro de 2005 
Local: Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas ( QCG ). 
Resultado: 01 de março de 2005 
 
6. Apresentação na Academia Militar de Paudalho 
 Os candidatos serão apresentados na Academia Militar de Paudalho, trajando calça jeans (cor azul), camiseta com 
manga (cor branca) e tênis (cor preta). 
 
 
 

Quartel em Maceió/AL, 28 de julho de 2004. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


