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ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEEE
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS – UNEAL
EDITAL N.º 016/2014 – REITORIA
ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO E EMISSÃO DO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS (DAR/CB)
Prezado/a candidato/a,
Conforme prevê o Edital do concurso, o valor da taxa de inscrição é de R$ 200,00 (duzentos reais), que deve ser
pago através de Documento de Arrecadação (DAR/CB) do Estado de Alagoas.
O pagamento do DAR/CB deverá ser feito, exclusivamente, em banco conveniado com o Governo do Estado de
Alagoas, ou seja: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal/Lotéricas ou Itaú/Unibanco.
Para o preenchimento e emissão do DAR/CB, aqui em Alagoas, siga os seguintes passos:
PASSO 1:
Acesse a página na Internet da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/AL: www.sefaz.al.gov.br
PASSO 2:
Clique no link de geração do DAR/CB (conforme indicado na figura abaixo):
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PASSO 3:
Após clicar no link de geração do DAR/CB, aguarde pacientemente até aparecer a tela seguinte:

1
2
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No combo “Selecione...” (1), você deverá escolher a opção “DAR Órgãos do Governo”:



No combo imediatamente abaixo (2), você deverá escolher a opção “CPF”:



Finalmente, após selecionar nos combos (1) e (2) as opções “DAR Órgãos do Governo” e “CPF”,
clique no botão “confirmar” (3) para gerar o PASSO 4, onde você irá preencher e emitir o seu DAR/CB
(veja na página seguinte):
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PASSO 4:
A tela que surgirá terá a aparência abaixo:



Para o preenchimento dos dados deste PASSO 4, siga as seguintes orientações:
 No item “Órgão”, selecione a opção “UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS”;
 Preencha corretamente o seu “CPF” no local indicado, sem pontos ou traços, apenas números;
 Preencha o “Nome contribuinte” com o seu nome completo em letras maiúsculas;
 NÃO PREENCHA o item “Num.Processo/Documento” (deixe-o em branco);
 O item “Período de Referência” deve conter o mês de sua inscrição;
 No item “Receita”, selecione “SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS”;
 No item “Município”, selecione “ARAPIRACA”;
 No item “Data de Vencimento”, você pode inserir, no máximo, o último dia de inscrição;
 No item “Data para Pagamento”, você pode inserir o último dia de inscrição;
 No item “Valor do Documento”, insira “200,00” (referente ao valor da inscrição no concurso,
de R$200,00);
 No item “Observações”, insira “Concurso para professor efetivo da UNEAL”.



Após o preenchimento dos dados acima, clique no botão “Emitir DAR”. Aguarde pacientemente até o
seu DAR/CB ser gerado.



Veja na página seguinte como ficará o seu DAR/CB após a emissão. Clique na opção IMPRIMIR, na
parte inferior da página que gerou o seu DAR/CB, e efetue o seu pagamento antes de realizar a sua
inscrição, como exigido no item 3.1.4.6 do Edital do concurso. Seu DAR/CB poderá ser pago em
qualquer banco conveniado com o Governo do Estado de Alagoas (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa
Econômica Federal/Lotéricas ou Itaú/Unibanco).
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Modelo de DAR/CB gerado na página na Internet da SEFAZ/AL:
(nas faixas em vermelho aparecerão o seu nome (1), o seu CPF (2) e os números do código de barras (3)
para o pagamento; digite corretamente o seu nome e o seu CPF ao preencher o DAR/CB)
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E NÃO ESQUEÇA DE EFETUAR O PAGAMENTO ANTES DE COMPARECER AO LOCAL DE INSCRIÇÃO. O
comprovante do pagamento de seu DAR/CB é um dos elementos obrigatórios para garantir a sua inscrição.
Leia atentamente todo o Edital antes de decidir efetuar a sua inscrição.
Arapiraca, 8 de outubro de 2014.
Comissão Organizadora do Concurso
Edital n.º 016/2014-REITORIA

