EDITAL Nº 82, DE 19 DE AGOSTO DE 2016.
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PARA 2017 - COLÉGIO DE APLICAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPE - RECIFE - PE.
E R R A T A II
Em virtude da aplicação do ENEM no campus da UFPE no dia 04 de dezembro de 2016, os itens 9.2; 11.1; 11.18; 13.1;
13.2; 14.1; 17.1; 18.1.1; 18.2 e 20,3 do Edital passam a ter as redações abaixo:
9.2. O CI poderá ser impresso a partir do dia 13/12/2016 até o dia 17/12/2016, sob responsabilidade exclusiva do
Responsável Legal do candidato.
11.1. As provas serão realizadas no dia 18/12/2016, no horário de 9h às 12h30min, no Campus da UFPE-Recife, horário
local.
11.18. A divulgação das provas bem como o gabarito oficial das provas de Matemática e Português serão divulgados, nos
sites www.cap.ufpe.br e www.ufpe.br/selecaocap2017, no dia 19/12/2016.
13.1. Após divulgação da prova e do gabarito oficial, caberá recurso quanto às questões e ao gabarito, inclusive sua nulidade,
exclusivamente à Comissão de Seleção do CAp/UFPE 2017, através de requerimento por escrito, entregue na secretaria do
Colégio de Aplicação da UFPE, no horário de 8h às13h, nos dias 20 e 21/12/2016.
13.2. O resultado dos recursos será disponibilizado na secretaria do CAp/UFPE no dia 29/12/2016, no horário de 8h às 13h,
exclusivamente.
14.1. O resultado do processo seletivo será
www.ufpe.br/selecaocap2017, até o dia 13/01/2017.
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17.1. Do julgamento final da seleção caberá recurso, exclusivamente quanto a questões de nulidade, às Câmaras de
Graduação e de Admissão e Ensino Básico do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE, nos dias
16 e 17/01/2017.
18.1.1. Período: 30/01/2017 a 03/02/2017, de segunda a sexta-feira.
18.2. Remanejamento: Findo o período de matrícula (de 30/01/2017 a 03/02/2017), serão remanejados, por ordem de
classificação, tantos candidatos quantos se fizerem necessários para preenchimento das vagas oferecidas, para o que
disporão de cinco dias úteis, após publicação no site www.cap.ufpe.br e www.ufpe.br/selecaocap2017, para efetivação da
matrícula.
20.3. A data de início do ano letivo 2017 será divulgada posteriormente.
Permanecem inalteradas todas as demais disposições contidas no Edital Original
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