PASSO A PASSO PARA CANDIDATOS
REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
OBJETIVAS
Concurso do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
Os candidatos que necessitam de atendimento especial, devem seguir o passo a passo
do arquivo intitulado “Passo a passo para Inscrição” disponível no site da COPEVE/UFAL,
através do link: Passo a passo Inscrições
Procedimentos para gerar requerimento para atendimento especial:
Após o candidato realizar inscrição e assinalar que necessita de atendimento especial,
deverá seguir os passos listados abaixo:
1. No seu navegador de Internet digite o endereço www.copeve.ufal.br e escolha no
menu esquerdo a opção Sistema de Inscrição ou acesse diretamente o link:
www.copeve.ufal.br/sistema.;
2. Digite seu CPF (login) e senha;
3. Clique em Requerimento de Atendimento Especial, conforme indicado na figura 1;
4. Clique em Gerar Requerimento, conforme indicado na figura 1;
5. Na tela seguinte irá aparecer o Requerimento para Condição Especial (figura 2);
6. Imprima o requerimento;
7. Preencha o requerimento conforme sua necessidade e junte a documentação
comprobatória;
8. Entreque a documentação na sede da COPEVE/UFAL, no período especificado no
Anexo III do edital.
Figura 1 – Requerimento para Atendimento Especial

Figura 2 – Requerimento de atendimento especial







Este requerimento deverá ser entregue na sede da COPEVE/UFAL, situada no
Campus A. C. Simões, localizado na Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do
Martins, Maceió-AL, até a data prevista no Edital, podendo ainda ser enviado por
meio dos Correios, com Aviso de Recebimento (AR) e com data de postagem até
a mesma data.
Para deferimento do atendimento especial é necessário anexar cópia do
comprovante de inscrição, laudo médico original (ou cópia autenticada)
atestando a espécie, o grau e o nível de deficiência (ou do problema de saúde),
com expressa referência ao Código Internacional de Doenças (CID) e com
especificação de suas necessidades quanto ao atendimento personalizado.
Para os casos não relacionados a problemas de saúde ou deficiência, o candidato
deverá entregar documento que comprove a necessidade do atendimento
especial que foi solicitado.

