PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NAS
VAGAS REMANESCENTES DO ENSINO
FUNDAMENTAL (2018.1).
COLÉGIO DE APLICAÇÃO
CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPE - RECIFE PE

AGENDAMENTO PARA VISTAS À PROVA DE
PRODUÇÃO TEXTUAL (REDAÇÃO)
No ato das vistas, com duração máxima de 15 (quinze) minutos, que se realizará por uma
única vez, o responsável legal ou seu representante legal (através de procuração com firma
reconhecida) deverá apresentar documento de identificação, e terá acesso a uma cópia da folha
de respostas. Em nenhuma hipótese, o candidato manipulará os originais de quaisquer das
folhas de respostas, vedada a utilização de caneta, lápis, calculadora, câmera fotográfica,
filmadora, notebook, scanner portátil ou quaisquer outros equipamentos similares. O processo
de vistas se dará na presença de representantes da Comissão de Seleção do CAp/UFPE 2018.1,
não sendo permitida a presença de terceiros, além do representante legal ou do seu procurador.
É facultado à Comissão de Seleção do CAp/UFPE 2018.1 a realização de filmagem e/ou a
gravação em vídeo do processo de vistas, para fins de identificação do candidato e de
documentação.
Após a concessão de vistas o representante legal ou seu procurador poderá requerer a
revisão da nota, mediante requerimento protocolado na própria Secretaria do CAp/UFPE até a
data subsequente ao dia da realização do processo de vistas, no endereço Av. da Arquitetura
s/n, Campus da UFPE, Recife - PE - CEP: 50.740-550, no horário das 8h às 12h. Serão
desconsiderados os recursos apresentados fora do prazo estipulado, sem fundamentação ou
encaminhados por correio eletrônico, por fax ou via postal.
Não é cabível recurso às revisões.

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NAS
VAGAS REMANESCENTES DO ENSINO
FUNDAMENTAL (2018.1).
COLÉGIO DE APLICAÇÃO
CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPE - RECIFE PE
DATA

HORÁRIO

18/04/18

09:30

PEDRO DE SOUZA LEÃO PEREIRA MAGNATA

NOME RESPONSAVEL LEGAL
SIMEY DE SOUZA LEAO PEREIRA
MAGNATA

18/04/18

09:45

CARLA FERNANDA CARVALHO FERRAZ LIMA

EDSON LUIS FERRAZ LIMA

18/04/18

10:00

MIGUEL FELIPE MENDES CHERON

18/04/18

10:15

MARIA ELIZABETE BARBOSA FERREIRA

ANGELA MARIA BEZERRA MENDES
CATARINA DE ARAGAO BARBOSA
FERREIRA

NOME DO CANDIDATO(A)

