UEFS 2017
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

INSCRIÇÃO

PRINCIPAIS CURSOS

ODONTOLOGIA (30) – ENG. CIVIL (40) – ENFERMAGEM (40)

PERÍODO

19/08 a 05/09/2016

LOCAL

http://csa.uefs.br/

TAXA

R$ 110,00
QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S/A ATÉ 06/09/2016

PROVAS

20/11/2016
(DOMINGO)

1ª FASE
21/11/2016
(SEGUNDA-FEIRA)

DOCUMENTAÇÃO







Língua Portuguesa e Literatura Brasileira
Língua Estrangeira (Inglês, Francês ou Espanhol)
História
Geografia
Redação (Tema Único)






Matemática
Física
Química
Biologia

HORÁRIO

DAS 08h ÀS 13h
(horário de Brasília)

CPF e RG

OBSERVAÇÕES:
 O candidato poderá inscrever-se em até dois cursos (primeira e segunda opção), da mesma área,
tendo como segunda opção apenas os cursos de Letras com Francês e Licenciatura e Bacharelado em
Física.
 Os candidatos inscritos deverão conferir seus dados cadastrais e alterá-los, se for o caso, com exceção
do CPF, no período de 19 de agosto de 2016 até as 18 horas do dia 05 de setembro de 2016.
 O local de realização das provas, com o respectivo endereço e a sala do candidato, bem como os
dados de sua identificação e das provas serão divulgados através do Cartão de Convocação, que estará
disponível na home page: <http://www.uefs.br>, na área “Serviços”, opção ProSel/Vestibular, ou
diretamente através do link <csa.uefs.br>, no período de 08 a 19 de novembro de 2016, devendo o
candidato conferir, imediatamente, e com o máximo cuidado, todos os dados constantes do cartão.
 O candidato deverá comparecer ao local das provas munido de lápis preto, caneta esferográfica preta
ou azul de corpo transparente e borracha macia.
 Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 7h15min e fechados às 7h50min, 10
minutos antes do horário previsto para início das provas (às 8 horas), vedado o acesso após o
fechamento dos portões, não se levando em conta o motivo do atraso.

 CLIQUE AQUI para acessar o site da instituição.
DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7873/7785 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

