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Serviço Público Federal 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

EDITAL 06/2021 – PPGENF/CPG/PROPEP/UFAL 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

COMUNICADO DESISTÊNCIA DE VAGA  

AMPLA CONCORRÊNCIA 

 
 

O Programa de Pós-graduação em Enfermagem e a Comissão do Processo Seletivo 2021/2022 vem, por meio deste, 

comunicar que o/a candidato/a inscrito/a sob o número 15429, aprovado/a em 12º lugar na categoria de concorrência Ampla 

Concorrência do processo seletivo regido pelo Edital nº 06/2021, não enviou a documentação requisitada para realização da 

matrícula institucional dentro do prazo estabelecido na convocação, dias 07 e 08/03/2022, configurando sua desistência da 

vaga, conforme estabelecido no item 27 do Edital nº 06/2021. 

  

Além disso, salientamos o que consta no item 8 da convocação para Matrícula publicada na página de 

acompanhamento do Processo Seletivo: “Reputa-se desistente da vaga o/a candidato/a que não efetuar a MATRÍCULA na data 

estabelecida nesta convocação, configurando-se, automaticamente, sua renúncia à classificação que obtivera e ao direito dela 

decorrente.” 

 

O/a candidato/a inscrito/a sob o número 15616, aprovado/a em 16º lugar na mesma categoria de concorrência, que 
assumiria a vaga, informou que não efetivará sua matrícula por estar cursando Residência em Infectologia pela UNCISAL. 

 

Assim, o/a candidato/a inscrito/a sob o número 15693, aprovado/a em 17º lugar na mesma categoria de 

concorrência, assume a vaga, devendo este enviar a documentação constante na Convocação para Matrícula 

(https://eenf.ufal.br/pos-graduacao/enfermagem/selecoes/aluno-regular/2022/edital-n-06-2021-convocacao-para-

matricula-turma-2022.pdf/view) até 11/03/2022. 

 

 

Maceió-AL, 10 de março de 2022.  

 

 

Comissão do Processo Seletivo 

Mestrado em Enfermagem – PPGENF/EENF 
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