NOTA DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA SEGUNDA CONVOCAÇÃO DA LISTA DE ESPERA PARA
PREENCHIMENTO DE VAGAS DO SISU 2019
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Devido a problemas técnicos, não foi possível publicar a lista nominal dos novos candidatos para a segunda
convocação na data prevista anteriormente.
Desta forma, a Coordenação do Corpo Discente da Universidade Federal de Pernambuco se compromete a
disponibilizá-la na próxima sexta-feira, dia 01 de março.
Os candidatos deverão se apresentar no dia 07 de março, no horário de 8h às 12h e das 14h às 16h, nos
locais a seguir:
Para os candidatos dos cursos de RECIFE: Coordenação do Corpo Discente
Endereço: Avenida dos Economistas, s/n
Cidade Universitária Recife – PE
Para os candidatos dos cursos de CARUARU: Escolaridade da Unidade Acadêmica do Agreste
Endereço: Rodovia BR 104 – Km 59, Nova Caruaru – Caruaru – PE
Para os candidatos dos cursos de VITÓRIA: Escolaridade da Unidade Acadêmica de Vitória
Endereço: Alto do Reservatório, s/n, Bela Vista – Vitória de Santo Antão
 Na convocação da Lista de Espera para preenchimento de vagas não ocupadas, a UFPE convocará um
número de candidatos maior do que o de vagas existentes a fim de gerar o Cadastro de Reserva.


Os melhores classificados ocuparão as vagas e o restante formará o Cadastro de Reserva.

 A inclusão em Cadastro de Reserva não determina nenhuma garantia, direito ou expectativa de
direito de ingresso na UFPE, presente ou futuro.
 Só iremos convocar candidatos dos cursos/turnos/modalidades que tem vaga disponível, mas estão sem
Cadastro de Reserva
Na citada lista constará apenas parte dos candidatos inscritos na Lista de Espera do Sisu, que NÃO FORAM
SELECIONADOS em nenhuma das opções na primeira chamada:
CATEGORIA

O QUE FAZER

PARA TODOS OS CANDIDATOS
CONVOCADOS

Deverão entregar na data, horário e local supracitados, todos os
documentos exigidos por modalidade
Caso não compareçam, SERÃO ELIMINADOS DO PROCESSO

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

Os candidatos COM DEFICIÊNCIA autodeclarados Pretos ou
Pardos deverão se apresentar, pessoalmente à Comissão
SISUDEF – UFPE e à Comissão de Validação da autodeclaração
no mesmo local

CANDIDATOS
AUTODECLARADOS PRETOS OU
PARDOS

Deverão se apresentar pessoalmente à Comissão de Validação
da autodeclaração, no campus para o qual foi convocado, assinar
a autodeclaração e receber o comprovante de comparecimento.
Apenas os candidatos validados pela Comissão estarão habilitados
a concorrerem às vagas.

As demais instruções relativas ao Processo Seletivo UFPE|SiSU 2019 estão disponíveis na página eletrônica da
UFPE, www.sisu.ufpe.br.

RESULTADO
DIVULGAÇÃO DA TERCEIRA CLASSIFICAÇÃO DA LISTA DE ESPERA E DO CADASTRO DE
RESERVA, DISTRIBUÍDOS POR ENTRADA
UNIDADES ACADÊMICAS DE RECIFE, CARUARU E VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
DATA
DIVULGAÇÃO
- Divulgação da relação dos candidatos classificados, por entrada, após a
confirmação da intenção de matrícula da Lista de Espera SiSU, na página
ATÉ o dia 14/03/2019
www.sisu.ufpe.br

 Se ainda houver vagas após o citado procedimento, novas convocações serão feitas na página
www.sisu.ufpe.br, para a segunda entrada.
 Os interessados deverão consultar regularmente nossa página, a fim de acompanhar todas as
informações referentes ao processo.

Recife, 27 de fevereiro de 2019

Claudia da Silva Lucas
Coordenação do Corpo Discente da UFPE

