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           INFORMATIVO 

 
Maceió, 08 de janeiro de 2020 

 
 
 
Conforme item A.1 do Apêndice 2 do Edital N.o 01/2020 – PPGEC/PROPEP – 

CPG/UFAL, o horário de início da Prova de Conhecimentos será às 13h30 (horário 

local) do dia 27 de janeiro de 2020, na Sala de Aula do Laboratório de Estruturas e 

Materiais (LEMA) da Unidade Acadêmica Centro de Tecnologia da UFAL (CTEC). 

 

O LEMA está localizado nas instalações do antigo NPT, no Campus A. C. Simões, na 

Av. Lourival de Melo Mota, S/N, no bairro Tabuleiro do Martins, em Maceió. 

 

Em conformidade com o item A.1 do Apêndice 2 do Edital N.o 01/2020 – 

PPGEC/PROPEP – CPG/UFAL: 

 

a) O acesso dos candidatos ao local de realização da Prova de Conhecimentos será 

permitido após a verificação de identidade, baseada em documento com foto 

reconhecido oficialmente pela legislação brasileira; 

b) O candidato precisa se apresentar com pelo menos 30 (trinta) minutos de 

antecedência em relação ao início da Prova de Conhecimentos para os 

procedimentos de identificação e assinatura de lista de presença; 

c) Será dada uma tolerância de 10 (dez) minutos após o horário de início da Prova de 

Conhecimentos para a chegada dos candidatos ao local de prova. Os candidatos 

que chegarem após o horário de tolerância serão, automaticamente, eliminados do 

processo seletivo. 
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Informa-se ainda que não será permitido durante a realização da Prova de 

Conhecimentos: 

 
a) A consulta a qualquer material bibliográfico ou anotação; 

b) A utilização de telefones celulares, smartphones, tablets, gravadores, 

smartwatches, alarmes de qualquer espécie, ou qualquer transmissor, gravador ou 

receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens; 

c) O uso de óculos escuros, de fones, de protetores auriculares ou de quaisquer 

acessórios de chapelaria tais como chapéu, boné ou gorro; 

d) O compartilhamento de quaisquer itens entre candidatos. 

 
Será permitido o uso de calculadora, desde que: 

 
a) Não seja programável; 

b) Não realize operações gráficas bidimensionais e/ou tridimensionais. 

 
 

 
 
 

Prof. Dr. Wayne Santos de Assis 
Coordenador do PPGEC/UFAL 


