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Os  candidatos  que  tiveram  o  pedido  de  isenção  deferido deverão,  de  acordo  com  o  art.  

5.1.2 consolidar sua inscrição no concurso público efetuando o cadastro no sistema disponível 

em www.ufpb.br/concursos 

93/2011. 

Os  candidatos  que  tiveram  seu  pedido  de  isenção  indeferido  deverão,  de  acordo  com  o  

art.  5.1.2 consolidar sua inscrição no concurso público efetuando o cadastro no sistema 

disponível em www.ufpb.br/concursos

edital nº 93/2011 e efetuando o pagamento através de Guia de R

referente à inscrição, de acordo com o art. 5.1.5, até o dia 6 de janeiro de 2011, conforme 

edital nº 93/2011. 

Os  candidatos  que  apresentarem pendências no  pedido  de  isenção  deverão entrar em 

contato o mais rápido possível

concursohulw@progep.ufpb.br
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RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

PEDIDOS DEFERIDOS 

NIS RESULTADO 

16562478376 DEFERIDO 

Os  candidatos  que  tiveram  o  pedido  de  isenção  deferido deverão,  de  acordo  com  o  art.  

5.1.2 consolidar sua inscrição no concurso público efetuando o cadastro no sistema disponível 

 no período entre 19/12/2011 e 05/01/2012, conforme edital nº 

Os  candidatos  que  tiveram  seu  pedido  de  isenção  indeferido  deverão,  de  acordo  com  o  

a inscrição no concurso público efetuando o cadastro no sistema 

www.ufpb.br/concursos no período entre 19/12/2011 e 05/01/2012, conforme 

edital nº 93/2011 e efetuando o pagamento através de Guia de Recolhimento da União 

referente à inscrição, de acordo com o art. 5.1.5, até o dia 6 de janeiro de 2011, conforme 

Os  candidatos  que  apresentarem pendências no  pedido  de  isenção  deverão entrar em 

contato o mais rápido possível com a comissão organizadora através do e

concursohulw@progep.ufpb.br ou do telefone 3216-7929 para obterem maiores informações.

PARA SERVIDOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Os  candidatos  que  tiveram  o  pedido  de  isenção  deferido deverão,  de  acordo  com  o  art.  

5.1.2 consolidar sua inscrição no concurso público efetuando o cadastro no sistema disponível 

no período entre 19/12/2011 e 05/01/2012, conforme edital nº 

Os  candidatos  que  tiveram  seu  pedido  de  isenção  indeferido  deverão,  de  acordo  com  o  

a inscrição no concurso público efetuando o cadastro no sistema 

no período entre 19/12/2011 e 05/01/2012, conforme 

ecolhimento da União – GRU 

referente à inscrição, de acordo com o art. 5.1.5, até o dia 6 de janeiro de 2011, conforme 

Os  candidatos  que  apresentarem pendências no  pedido  de  isenção  deverão entrar em 

com a comissão organizadora através do e-mail 

7929 para obterem maiores informações. 


