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Serviço Público Federal 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
Pró-Reitoria Estudantil – PROEST 

 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  

 

INFORME SOBRE O EDITAL nº 01.2014 – ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
 
 
CONVOCATÓRIA – DEMANDA 1 
 
Convocamos os estudantes deferidos da Demanda 1 (classificados dentro das 450 vagas) para uma reunião que será realizada no dia 1º.10.2014, 
para socialização de informações sobre os encaminhamentos relativos as atividades da Bolsa Pro Graduando/PAINTER. Programação que se dará da 
seguinte forma: 
 

REUNIÃO COM OS CLASSIFICADOS DA DEMANDA 01 

ESTUDANTES CONVOCADOS HORÁRIO/DIA LOCAL 

Com nomes iniciados com as letras de “A” à “J”. às 10h00 da manhã do dia 1º.10.2014 
AUDITÓRIO DA REITORIA 
(Auditório Nabuco Lopes) 

Com nomes iniciados com as letras de “K” à “Z”. às 14h00 e 30min da tarde do dia 1º.10.2014 

 
 
LISTA DE ESPERA 
 
Os alunos em lista de espera aguardarão a possível convocação pelo portal do estudante (http://www.ufal.edu.br/estudante), o que deverá 
ocorrer apenas depois de realizados os encaminhamentos dos candidatos que foram classificados dentro das vagas. 

 

 
 
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – DEMANDAS 3 e 4 (CECA e A.C. Simões) 
 
Os estudantes selecionados para o Restaurante Universitário – RU serão incluídos na lista de comensais até o dia 24.09.2014. 
 

 

 
RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA – DEMANDAS 2 e 6 
 
Após a publicação da lista definitiva na plataforma da COPEVE (o que tem como data provável o dia 22.09.2014), os estudantes classificados para a 
residência universitária dentro das vagas ofertadas deverão se apresentar na Gerência de Assistência Estudantil – GAE/PROEST no horário 
compreendido entre 9h00 e 17h00 dos dias 24 e 25.09.2014, portando uma foto 3x4 para que sejam dados os devidos encaminhamentos. 
 

 

 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – DEMANDA 5 
 
Os estudantes selecionados para o Auxílio Alimentação já serão incluídos na folha de pagamento referente ao mês de setembro, com previsão de 
liberação do recurso até o dia 10 de outubro de 2014. O repasse do primeiro pagamento será feito pelo CPF do estudante que deverá sacar o valor 
diretamente no caixa em qualquer agência do Banco do Brasil portando, além do referido documento, o seu RG (o valor ficará disponível para 
saque por sete dias, o que significa dizer que o recurso retornará se não for retirado nesse prazo). Para recebimento dos meses subsequentes o 
estudante poderá cadastrar conta corrente, para tanto deve entrar em contato através do telefone 82-3214-1081 ou por intermédio do endereço 
de e-mail: secretariaproest@gmail.com. 

 

 

 

Maceió/AL, 21 de setembro de 2014. 
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