UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS – UNEAL
EDITAL Nº 010 (Vestibular) 2010- REITORIA
EDITAL DE LOCAL DE PROVA

A Empresa AOCP e a UNEAL, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais
disposições legais, TORNA PÚBLICO,
Art. 1º Ficam divulgados os locais de realização da prova nas cidades de Arapiraca,
Maceió, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos e
União dos Palmares.
Art. 2º Fica marcada a prova para o dia 19/09/2010 nos períodos da Manhã e da
Tarde. No primeiro período (manhã), os portões de acesso aos locais de aplicação
das provas serão abertos às 8h (oito horas) e fechados às 8h50min (oito horas e
cinquenta minutos), e a prova terá início às 9h (nove horas).
No segundo período (tarde), os portões de acesso aos locais de aplicação das
provas serão abertos às 14h (quatorze horas) e fechados às 14h50min (quatorze e
cinquenta minutos), e a prova terá início às 15h (quinze horas), não sendo permitida a
entrada dos candidatos nos locais de prova após o fechamento dos portões.
O candidato deverá apresentar-se para as provas com uma antecedência mínima de
01 (uma) hora do horário previsto para o início e dirigir-se imediatamente para a sala
de provas, onde será identificado mediante a apresentação de documento oficial de
identidade e do Cartão de Inscrição.
Parágrafo primeiro. Os candidatos, deverão acessar o endereço eletrônico
www.aocp.com.br, e consultar o local de prova através do link – Cartão de Inscrição.
Parágrafo segundo. Os candidatos deverão imprimir o Cartão de Inscrição, colar
uma foto recente no local indicado e assinar no local especificado. Será obrigatória a
apresentação do cartão de inscrição para todos os candidatos no primeiro e no
segundo período de prova do Concurso Vestibular UNEAL. O candidato que não
apresentar o cartão de inscrição não terá acesso ao local de prova.
Art. 3º Este Edital entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Arapiraca-AL, 15 de setembro de 2010
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