UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS – UNEAL
EDITAL
EDITAL Nº 013 (Vestibular) 2014 – REITORIA
RETIFICAÇÃO Nº 01

O Magnífico Reitor da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
torna pública a retificação do Edital N.º 013 (Vestibular) 2014 - Reitoria, nos itens abaixo descritos, mantendo
inalterados os demais itens do edital.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Onde se lê:
A UNEAL - Universidade Estadual de Alagoas - Instituição de Ensino Superior, integrante do Sistema Estadual de
Ensino, por meio da sua Comissão Permanente do Vestibular - COMPROVE, torna público que estarão abertas, a
partir das 8h00 do dia 06/01/2014 até às 0h do dia 27/01/2014, as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular
UNEAL/2014, destinadas ao preenchimento de 1.040(um mil e quarenta) vagas para o ano letivo de 2014, com
entrada no primeiro semestre letivo, em seus Campi, relacionados no Quadro I.
Leia-se:
A UNEAL - Universidade Estadual de Alagoas - Instituição de Ensino Superior, integrante do Sistema Estadual de
Ensino, por meio da sua Comissão Permanente do Vestibular - COMPROVE, torna público que estarão abertas, a
partir das 8h00 do dia 13/01/2014 até às 0h do dia 27/01/2014, as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular
UNEAL/2014, destinadas ao preenchimento de 1.040(um mil e quarenta) vagas para o ano letivo de 2014, com
entrada no primeiro semestre letivo, em seus Campi, relacionados no Quadro I.
Onde se lê:
5. A avaliação intelectual dos candidatos ocorrerá em única etapa, em dois dias de provas, conforme cronograma
constante do item 8 deste Edital.
Leia-se:
5. A avaliação intelectual dos candidatos ocorrerá em única etapa, em dois dias de provas, conforme cronograma
constante do Quadro VII da REALIZAÇÃO DAS PROVAS deste Edital.
DAS INSCRIÇÕES
Onde se lê:
a) acessar o Requerimento
www.consultec.com.br;

de

Inscrição

(RI)

disponível

nos

sites

www.uneal.edu.br

e

b) ler o Edital da seleção disponível nos sites citados;
Leia-se
a) acessar o Requerimento de Inscrição (RI) disponível no site www.consultec.com.br;

c)

ler o Edital da seleção disponível nos sites www.uneal.edu.br e www.consultec.com.br;

Onde se lê:
7. Para a realização da inscrição no site da UNEAL, os candidatos deverão preencher os dados cadastrais e definir
o curso, a língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês), a adesão às cotas (optante ou não optante), a cidade de
realização das provas e a necessidade de atendimento especial.

Leia-se:
7. Para a realização da inscrição no site da CONSULTEC, os candidatos deverão preencher os dados cadastrais e
definir o curso, a língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês), a adesão às cotas (optante ou não optante), a
cidade de realização das provas e a necessidade de atendimento especial.
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Onde se lê:
12. Para participar da prova, o candidato deverá apresentar-se nos locais e horários indicados no Cartão de
Inscrição, munido de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, cartão de convocação e documento
original de identificação utilizado durante a inscrição ou equivalente, conforme itens 12.1 e 12.2 não sendo aceitas
fotocópias, ainda que autenticadas.

Leia-se:
12. Para participar da prova, o candidato deverá apresentar-se nos locais e horários indicados no Cartão de
Convocação, munido de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, cartão de convocação e
documento original de identificação utilizado durante a inscrição ou equivalente, conforme itens 12.1 e 12.2 não
sendo aceitas fotocópias, ainda que autenticadas.

DAS ISENÇÕES
Onde se lê:
f.4) Na condição de trabalhador que ganha até 01 (um) salário mínimo por mês:

Leia-se:
f.4) Na condição de trabalhador que ganha até 01 (um) salário mínimo por mês: Cópia da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) ou cópia do demonstrativo de pagamento (holerite ou contracheque).
Onde se lê:
g) Em todos os casos acima mencionados, o candidato deverá comprovar que reside há mais de 2 (dois) anos
no Estado de Alagoas, apresentando: cópia do título de eleitor de cartório de circunscrição eleitoral do Estado,
com emissão anterior a 24 (vinte e quatro) meses da data de publicação do edital de abertura do concurso
público; comprovante de registro de vínculo empregatício desfeito, com órgão ou entidade pública ou com
organização ou entidade privada sediado no Estado, com data de emissão de mais de 24 (vinte e quatro) meses
da data de abertura do concurso público.
Leia-se:
g) Em todos os casos acima mencionados, o candidato deverá comprovar que reside há mais de 2 (dois) anos
no Estado de Alagoas, apresentando: cópia do título de eleitor de cartório de circunscrição eleitoral do Estado.

Onde se lê:
4.6. Não será aceita a entrega de Requerimento de Isenção por pessoas diversas das estabelecidas no item 4.4
deste Edital. Também não será aceita a entrega via fax, postagem pelos correios ou via correio eletrônico.

Leia-se:
4.6. Não será aceita a entrega de Requerimento de Isenção por pessoas diversas das estabelecidas no item 4.4
(DAS ISENÇÕES). Também não será aceita a entrega via fax, postagem pelos correios ou via correio eletrônico.
DO CARTÃO DE CONVOCAÇÃO E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
Onde se lê:
4. Serão considerados documentos de identificação: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações
Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de
Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como, por exemplo, as da OAB, CREA,
CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social (modelo novo).
Leia-se:
4. Serão considerados documentos de identificação: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações
Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de
Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como, por exemplo, as da OAB, CREA,
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CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, modelo novo (ver
Anexo C), bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97).

DO RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA
Onde se lê
1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente segundo a nota obtida conforme item 10 deste edital.

Leia-se:
1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente segundo a nota final obtida conforme estabelecidos
nos CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO deste edital.

Onde se lê:
5. O resultado do Processo Seletivo Vestibular UNEAL/2014 será divulgado no dia 17/03/2013, a partir das 16h.
Leia-se:
5. O resultado do Processo Seletivo Vestibular UNEAL/2014 será divulgado no dia 17/03/2014, a partir das 16h.

DA MATRÍCULA
Onde se lê:
2. A matrícula dos classificados para o CAMPUS I – ARAPIRACA; CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA;
CAMPUS III – PALMEIRA DOS ÍNDIOS; CAMPUS IV – SÃO MIGUEL DOS CAMPOS e CAMPUS V – UNIÃO DOS
PALMARES e CAMPUS VI – MACEIÓ, em primeira chamada, será feita em seu respectivo Campus, no período de
19 a 21.03.2013. Se houver outras chamadas, o edital será divulgado, a seu tempo, nos quadros de avisos dos
campi da UNEAL, além da página www.uneal.edu.br

Leia-se:
5. A matrícula dos classificados para o CAMPUS I – ARAPIRACA; CAMPUS II –SANTANA DO IPANEMA;
CAMPUS III – PALMEIRA DOS ÍNDIOS; CAMPUS IV – SÃO MIGUEL DOS CAMPOS e CAMPUS V – UNIÃO DOS
PALMARES e CAMPUS VI – MACEIÓ, em primeira chamada, será feita em seu respectivo Campus, no período de
19 a 21.03.2014. Se houver outras chamadas, o edital será divulgado, a seu tempo, nos quadros de avisos dos
campi da UNEAL, além da página www.uneal.edu.br.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Onde se lê:
5. Ocorrendo vagas não preenchidas neste Processo Seletivo, não haverá novo Processo Seletivo Vestibular,
devendo as vagas remanescentes serem preenchidas conforme critérios descritos no item 10, até o preenchimento
satisfatório das vagas disponibilizadas para cada curso em cada Campus.

Leia-se
5. Ocorrendo vagas não preenchidas neste Processo Seletivo, não haverá novo Processo Seletivo Vestibular,
devendo as vagas remanescentes serem preenchidas conforme critérios descritos no item 6 DOS CRITÉRIOS DE
ELIMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO, até o preenchimento satisfatório das vagas disponibilizadas para cada curso
em cada Campus.

Arapiraca-AL, 16 de janeiro de 2014.
.
Prof. JAIRO JOSÉ CAMPOS COSTA
Reitor da UNEAL
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