UNCISAL 2019
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS
MEDICINA (50) – FISIOTERAPIA (40) – ENFERMAGEM (40)

CURSOS

29/11 até as 18h do dia 13/12/2018
https://www.uncisal.edu.br/
R$ 190,00

INSCRIÇÃO

PERÍODO
LOCAL
TAXA

PROVAS

O pagamento deverá ser efetuado até o dia 28 de dezembro de 2018

12/01/2019




Ciências Humanas e suas Tecnologias
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

13/01/2019





Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Matemática e suas Tecnologias
Redação

DOCUMENTAÇÃO

HORÁRIO

Das 13h às 18h
(HORÁRIO LOCAL)

CPF e RG.

OBSERVAÇÕES:










O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/vestibular/uncisal_19, por meio da página de acompanhamento, após a aceitação da
inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento;
Para efetuar a inscrição, o candidato deverá informar o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e enviar,
via upload, fotografia individual, tirada nos últimos seis meses anteriores à data de publicação deste edital, em
que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros;
O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição referentes ao
procedimento de envio da fotografia;
Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/vestibular/uncisal_19, na data provável de 14 de dezembro de 2018, se a foto
encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi acatada.
Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar das 9 horas do dia 14 de dezembro de 2018 às 18
horas do dia 17 de dezembro de 2018 (horário oficial de Brasília/DF), novo envio de uma foto que atenda às
determinações do sistema;
Na data provável de 7 de janeiro de 2019, será divulgado, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/vestibular/uncisal_19, edital informando a disponibilização da consulta aos locais e
aos horários de realização das provas;
O edital de resultado final no PROSEL/UNCISAL 2019 e a relação dos candidatos selecionados em primeira
chamada serão divulgados no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/vestibular/uncisal_19 e no quadro
de avisos da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação – PROEG no dia 1º de fevereiro de 2019, a partir das 17 horas
(horário local);
CLIQUE AQUI para acessar o site do concurso.

DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7811/7794 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

