UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS
UNCISAL
Transformada pela Lei n° 6.660, de 28 de dezembro de 2005
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra, CEP.: 57.010.382, Maceió/AL
GABINETE DA REITORIA

EDITAL DE HOR ÁRIO E LO C AL DE RE ALIZ AÇ ÃO DAS PROVAS
EDITAL PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR UNCISAL 2018 Nº 01
O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, TORNA PÚBLICO o EDITAL DE HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS
PROVAS do PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR – 2018, conforme as seguintes disposições:
Art. 1º A cidade de realização das provas será Maceió/AL.
Art. 2º O processo seletivo Vestibular UNCISAL 2018 ocorrerá em dois dias de provas, conforme cronograma constante
no Manual do Candidato - Apêndice I do Edital de Abertura nº 01/2018.
Art. 3º As provas serão realizadas conforme estabelecido no quadro abaixo:
DATA DA
PROVA

ÁREAS DE CONHECIMENTO

16/12/2017

1 - Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e
Sociologia).
2 - Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia).

17/12/2017

3 - Redação.
4 - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:
a) Língua Portuguesa, Literatura, Artes, Educação Física, Tecnologias da
Informação e Comunicação;
b) Língua Estrangeira – Inglês ou Espanhol
5 - Matemática e suas Tecnologias (Matemática).

TOTAL DE
QUESTÕES
30
30
01
30
30

I - Primeiro dia de aplicação de Provas – 16/12/2017 – SÁBADO – Período: TARDE
●
Os portões de acesso aos locais de aplicação das provas serão abertos às 11h40min (onze horas e quarenta
minutos) e fechados às 12h40min (doze horas e quarenta minutos), horário local. As provas terão duração de 4
horas;
●
O horário de abertura e fechamento dos portões deverão ser seguidos pelos candidatos sabatistas. No dia
16/12/2017, o candidato sabatista será acomodado na sala de aplicação de provas indicada no cartão de
inscrição, onde deverá aguardar para iniciar a prova às 18h00 (horário local).
II - Segundo dia de aplicação de Provas – 17/12/2017 – DOMINGO – Período: TARDE
●
Os portões de acesso aos locais de aplicação das provas serão abertos às 11h40min (onze horas e quarenta
minutos) e fechados às 12h40min (doze horas e quarenta minutos), horário local. As provas terão duração de 5
horas.
III – Nos dois dias a prova terá início 20 (vinte) minutos após o fechamento dos portões.
IV - O candidato somente poderá sair do local de prova depois de transcorridas 03 (três) horas do início da prova.
Art. 4º Para conhecer o local de realização da prova objetiva, o candidato deverá consultar e imprimir no link o CARTÃO
DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO que estará disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir
das 17h do dia 01/12/2017. A identificação do local de realização das provas é de responsabilidade exclusiva do
candidato, não podendo o mesmo realizar as provas em desconformidade com as disposições estabelecidas neste
Edital e no seu Cartão de Informação.
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Art. 5º O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o
fechamento do portão de acesso ao local de realização das provas, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, fabricada em material transparente, seu DOCUMENTO ORIGINAL OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO
e o CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO impresso através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no
link: CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO (Horário e Local de prova).
Art. 6º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Maceió/AL, 01 de dezembro de 2017.

Prof. Dr. Henrique de Oliveira Costa
Reitor da UNCISAL
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