
 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENS ÃO E PESQUISA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

NÚCLEO EXECUTIVO DE PROCESSOS SELETIVOS

 

A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa 

Executivo de Processos Seletivos 

informam que foi republicado o resultado

Municipal de Educação para contratação temporária p ara atuação no 

Inclusão de Jovens – PROJOVEM URBANO

meio do Edital nº 03/2017, de 18 de 

 

A FUNDEPES e o NEPS-COPEVE/UFAL esclarecem 

processamento do resultado final após a 

COPEVE/UFAL vêm a público corrigir e retificar

assim a transparência, fidelidade e precisão deste 

interesse público e os direitos de todos os candidatos. 

 

Dessa forma, estão disponibilizados nos sites 

retificado para consulta dos candidatos. 
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NOTA TÉCNICA 
 
 
 

A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa – 

 – NEPS-COPEVE da Universidade Federal de Alagoas 

resultado  final do Processo Seletivo Simplificado

Municipal de Educação para contratação temporária p ara atuação no 

PROJOVEM URBANO , do posto de trabalho de Merendeiro, 

de dezembro de 2017.  

COPEVE/UFAL esclarecem que foi identificado um

processamento do resultado final após a prova prática. Constatado este fato, a FUNDEPES e 

corrigir e retificar o resultado publicado anteriormente, resguardando 

assim a transparência, fidelidade e precisão deste Processo Seletivo Simplificado

resse público e os direitos de todos os candidatos.  

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

retificado para consulta dos candidatos.  

Maceió, 04 de abril de 2018 
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 FUNDEPES e o Núcleo 

COPEVE da Universidade Federal de Alagoas – UFAL 

Seletivo Simplificado  da Secretaria 

Municipal de Educação para contratação temporária p ara atuação no Programa Nacional de 

, do posto de trabalho de Merendeiro, disciplinado por 

que foi identificado uma inconsistência no 

. Constatado este fato, a FUNDEPES e o NEPS-

o resultado publicado anteriormente, resguardando 

implificado e, sobretudo, o 

www.copeve.ufal.br o resultado final 


