
 

COORDENAÇÃO GERAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
MESTRADO EM DIREITO 

Prezado(a) candidato(a)  

   No próximo dia 17 de outubro realizaremos a primeira etapa do processo 
seletivo do mestrado em Direito do CESMAC.  

   De acordo com o edital de seleção publicado no site do Centro Universitário 
Cesmac, todos os candidatos deverão realizar a Prova de Conhecimentos Gerais Específicos no 
dia e horário estabelecido no cronograma.  

A prova será realizada de forma presencial, no próximo sábado, dia 17 de 
outubro de 2020, no horário de 08:00h às 12:00h, no Complexo Eduardo Almeida Campus I 
do Cesmac, localizado na Rua Cônego Machado, 918, Farol CEP: 57051-160, Maceió, Alagoas. 
(Prédio do curso de Medicina) 

    Todas as medidas sanitárias foram adotadas pelo CESMAC para assegurar 
a proteção dos participantes do certame. 

   Os candidatos só terão acesso ao local das provas apresentando documento 
de identificação oficial contendo número de registro, impressão digital, fotografia atual que permita 
identificá-lo visualmente.  

Serão aceitos os seguintes documentos de identificação:  

   Carteira de Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, 
Secretarias de Defesa Social, pelas Forças Armadas e pelas Polícias Militares; Carteira de 
Trabalho (recente); Carteira de Motorista com foto (modelo novo); Carteira expedida por 
ordens ou conselhos profissionais que, por lei federal, valha como documento de identidade; 
Passaporte Nacional; ou Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE).  

    Recomenda-se que o candidato esteja no local definido com, pelo menos, 30 
minutos de antecedência. O candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul. OS PORTÕES SERÃO FECHADOS ÀS 07:h55 min 

Seguem anexas as recomendações sanitárias para a segurança de todos, conforme orientações 
das Secretarias de Saúde Municipal e Estadual. 

Estamos disponíveis para dirimir eventuais dúvidas. 

Solicitamos a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail. 
 
Atenciosamente  
Prof. Dr. Fernando Sérgio Tenório de Amorim  
Prof. Dr. Lean Antônio Ferreira de Araújo  
Prof. Dr. Marcos Augusto de Albuquerque Ehrhardt Júnior.  
Comissão de Seleção.  
 
 


