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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS (UNCISAL)
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR DE 2019 (PROSEL/UNCISAL)
RELAÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS AO EDITAL Nº 1 – VESTIBULAR 2019, DE 26 DE
NOVEMBRO DE 2018
1 PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO Nº 1
“Preciso muito da vaga”.
RESPOSTA:
Conforme consta no subitem 4.2 do Edital nº 1 – Vestibular, de 26 de novembro de 2019, “Será admitida a
inscrição somente via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/vestibular/uncisal_19,
solicitada no período entre 10 horas do dia 29 de novembro de 2018 e 18 horas do dia 13 de dezembro de
2018 (horário oficial de Brasília/DF)”.
2 PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO Nº 2
“Eu, Ingryd G. B. de O., declaro, sob as penas da lei, para fins de concessão de isenção de pagamento de
inscrição para o Vestibular da UNCISAL, que não tenho nenhum contrato de trabalho registrado em minha
CTPS”.
RESPOSTA:
Para solicitar a isenção da taxa de inscrição o candidato deverá enviar, no período entre 10 horas do dia 29
de novembro de 2018 e 18 horas do dia 13 de dezembro de 2018 (horário oficial de Brasília/DF), via upload,
por
meio
de
link
específico,
disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/vestibular/uncisal_19, os documentos relacionados no subitem 4.4.9.2 do Edital
nº 1 – Vestibular, de 26 de novembro de 2019.
3 PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO Nº 3
“O item 4.4.9.2.1 do referido edital indica as formas de comprovação de residência mínima de dois anos no
Estado de Alagoas como sendo aditivas, ou seja, ambas devem ser comprovadas (título de
eleitor/comprovante de registro de vínculo empregatício desfeito), entretanto de acordo com a Lei 6.873,
de 10 de outubro de 2007 o candidato pode comprovar sua residência mínima no estado com apenas uma
das formas de comprovação, caso contrário pessoas que nunca tiveram vínculo empregatício com carteira
assinada, assim como eu, seriam excluídas do benefício”.
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RESPOSTA:
Dá-se provimento ao recurso.
4 PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO Nº 4
“Com edital não consegui submeter a fazer a inscrição pra o vestibular, estou argumentando para que
possa ser aceita minha inscrição”.
RESPOSTA:
Conforme subitem 4.2 do Edital nº 1 – Vestibular, de 26 de novembro de 2019, “Será admitida a inscrição
somente via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/vestibular/uncisal_19, solicitada no
período entre 10 horas do dia 29 de novembro de 2018 e 18 horas do dia 13 de dezembro de 2018 (horário
oficial de Brasília/DF)”.
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