AVISO
ALTERAÇÃO DO EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2017.1
O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS), no uso de
suas atribuições, faz saber que o Edital do Processo Seletivo para Acesso ao Ensino Superior
2017.1, da Universidade Estadual de Feira de Santana, publicado no DOE, edição de 23 de junho
de 2016, e retificado no DOE em 05 de agosto de 2016, foi objeto das alterações abaixo
relacionadas, mantidas todas as demais condições:
ONDE SE LÊ:
“5. PROVAS
[...]
CALENDÁRIO DE APLICAÇÃO DAS PROVAS”
DATA
PROVAS
20/11/2016

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira

(Domingo)

Língua Estrangeira (Inglês, Francês ou Espanhol)
História
Geografia
Redação (Tema Único)

21/11/2016
(Segunda-feira)

Matemática
Física
Química
Biologia

[...]
5.5 O local de realização das provas, com o respectivo endereço e a sala do candidato, bem como
os dados de sua identificação e das provas serão divulgados através do Cartão de Convocação,
que estará disponível na home page: <http://www.uefs.br>, na área “Serviços”, opção
ProSel/Vestibular, ou diretamente através do link <csa.uefs.br> , no período de 08 a 19 de
novembro de 2016, devendo o candidato conferir, imediatamente, e com o máximo cuidado,
todos os dados constantes do cartão.”
LEIA-SE:
5. PROVAS
[...]
CALENDÁRIO DE APLICAÇÃO DAS PROVAS
DATA
PROVAS
18/12/2016

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira

(Domingo)

Língua Estrangeira (Inglês, Francês ou Espanhol)
História
Geografia
Redação (Tema Único)

19/12/2016
(Segunda-feira)

Matemática
Física
Química
Biologia

[...]
5.5 O local de realização das provas, com o respectivo endereço e a sala do candidato, bem como
os dados de sua identificação e das provas serão divulgados através do Cartão de Convocação,
que estará disponível na home page: <http://www.uefs.br>, na área “Serviços”, opção
ProSel/Vestibular, ou diretamente através do link <csa.uefs.br> , no período de 10 a 17 de
dezembro de 2016, devendo o candidato conferir, imediatamente, e com o máximo cuidado,
todos os dados constantes do cartão.
Feira de Santana, 12 de novembro de 2016.
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