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Retificação 3 do Edital nº. 01/2010 - PROEX 

 
SELEÇÃO DO CURSO PRÉ - VESTIBULAR COMUNITÁRIO / PROGRAMA CONEXÕES DE SABERES/UFAL  

 
O Programa Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e as comunidades populares, por meio da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX 
resolve retificar o Edital nº 01/2010, de 19 de fevereiro de 2010, nos termos a seguir: 
 
 
ONDE SE LÊ: 
6. Da divulgação dos Cartões de Identificação 
O candidato deverá no período de 23 a 27/03/2010, acessar o endereço eletrônico www.copeve.ufal.br para imprimir o Cartão de Identificação que 
lhe dará conhecimento do local de prova e acesso ao local de realização das provas. Neste cartão o candidato deverá obrigatoriamente, grampear 
uma foto 3x4 recente. Em hipótese alguma, o candidato terá acesso ao local de realização das provas sem o Cartão de Identificação com a foto 
grampeada. 
LEIA-SE: 
6. Da divulgação dos Cartões de Identificação 
O candidato deverá, no período de 23 à 27/03/2010, acessar o endereço eletrônico www.copeve.ufal.br para imprimir o Cartão de Identificação que 
lhe dará conhecimento do local de realização da prova. Em hipótese alguma, o candidato terá acesso ao local de realização da prova sem um 
Documento de Identificação que contenha foto. 
 
 
ONDE SE LÊ: 
7.3.1 Os portões do local de realização das provas se abrirão às 13h e serão fechados às 13h50. Para execução da prova o candidato deverá 
apresentar o cartão de inscrição juntamente com o documento de identificação; 
LEIA-SE: 
7.3.1 Os portões do local de realização das provas se abrirão às 13h e serão fechados às 13h50. Para execução da prova o candidato deverá 
apresentar o Cartão de Inscrição juntamente com um Documento de Identificação que contenha foto; 
 
 

 
Maceió/AL, 26 de março de 2010. 

 
 

Prof. Eduardo Sílvio Sarmento de Lyra 
Pró-Reitor de Extensão  

 


