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INFORMATIVO Nº 04 – RESULTADO PRELIMINAR DA PRIMEIRA FASE E PRAZO
PARA RECURSO

Informamos os resultados preliminares da primeira fase do concurso de professor efetivo,
conforme listas geral e especificas publicadas no site do certame. O candidato que desejar interpor
recursos contra o resultado dessa prova disporá dos dias 07 e 08 de abril de 2015, no horário das 8h
às 12h e das 14h às 17h, devendo dar entrada no Setor de Protocolo, situado na Reitoria, Rua
Odilon Vasconcelos, nº 103 (esquina com Av. Júlio Marques Luz), Jatiúca, Maceió - AL. CEP:
57035-350, e deverá utilizar os modelos denominados: “Capa de Conjunto de Recursos” e
“Justificativa de Recursos”, disponíveis no endereço eletrônico oficial do certame.
Os sorteios e as provas da segunda fase estão previstos para os dias 15, 16 e 17 de abril de
2015, conforme cronograma a ser publicado, podendo haver alteração de tais datas quando da
publicação dos resultados definitivos após recursos.

PREVISÃO DE DATAS E LOCAL DOS SORTEIOS: 15 e 16 de abril de 2015, às 8 horas, no
Campus Maceió do IFAL, conforme a área e o quantitativo de candidatos classificados. A presença
dos candidatos ao sorteio é facultativa.

PREVISÃO DE DATAS E LOCAL DAS PROVAS: 16 e 17 de abril de 2015, no Campus Maceió
do IFAL, nos horários a seguir: às 8 horas e às 14 horas, de acordo com a ordem de candidatos
sorteados. Chegar meia hora antes do início das provas ao local de confinamento, conforme edital.
Tais datas e horários poderão sofre modificações quando da publicação definitiva da convocação no
resultado da 1ª fase após recurso, de acordo com a área e o quantitativo de candidatos classificados.

Maceió, 06 de abril de 2015.
José Maurício Pereira Pinto
Presidente da COPEMA

