
         

                

TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 27 DE 20 DE AGOSTO DE 2019 

REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 2020/1  
 

A Reitoria do Centro Universitário Tiradentes - Unit, considerando a Legislação em vigor, com base na Lei 9.394/96, de 20/12/1996, nas 

disposições regimentais, vem aditar o EDITAL UNIT Nº 27 DE 20 DE AGOSTO DE 2019, para alterar os itens 1.1, 1.2.2, 3.1, 3.3, 5.1, 

6.1.1 e 6.6, conforme abaixo: 

 

a) As inscrições deverão ser realizadas no período das 8 horas do dia 1º de setembro de 2019 às 17 horas e 59 minutos do dia 26 

de novembro de 2019. As inscrições feitas no dia 26/11/2019, após as 16h, só poderão ser pagas em casas lotéricas ou através 

de cartão de crédito (no site). 

b) Para inscrições realizadas na Feivest (Feira do Vestibular do Unit), que acontecerá no dia 05 de outubro de 2019, das 8 às 17 

horas, no Campus Amélia Maria Uchôa do Centro Universitário Tiradentes – UNIT AL, a taxa de inscrição será isenta, 

excepcionalmente neste dia da realização da Feivest. 

c) As provas do Processo Seletivo 2020 – 1º semestre da Unit, abrangendo todas as matérias do núcleo comum obrigatório do 

ensino médio, serão realizadas no dia 1º/12/2019 e terão a duração total de cinco horas, com início previsto para as 

13 horas.  

d) É obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto para realização das provas: cédula de identidade original e 

atualizada (com foto e assinatura), e o cartão de inscrição, disponibilizado para o candidato pela internet, a partir de 

29/11/2019, e o candidato dever portar caneta de tinta preta ou azul.  

e) Até as 20h do dia 06/12/2019 será divulgada a relação dos candidatos classificados dentro do limite de vagas em 1ª opção e, 

quando for o caso, em 2ª opção, no Centro Universitário Tiradentes – Unit – e pela internet. 

f) As matrículas se darão de forma imediata, iniciando-se às 8h do dia 09/12/2019. 

g) A partir do dia 17/12/2019, na hipótese de haver vagas não preenchidas após o período normal de matrícula estabelecido 

no item 6.1 do Edital deste Processo Seletivo, o Centro Universitário Tiradentes - Unit convocará através de lista divulgada 

pela Internet no site al.unit.br, no portal do Centro Universitário Tiradentes, os candidatos classificados após o limite de 

vagas, condizente com o número de vagas remanescentes. As listas serão atualizadas diariamente de acordo com a 

necessidade. 

 

Considerando as alterações acima descritas, atualizam-se os itens 1.1, 1.2.2, 3.1, 3.3, 5.1, 6.1.1 e 6.6, do EDITAL UNIT Nº 27 DE 20 

DE AGOSTO DE 2019 

 

O estabelecido neste aditivo não altera o Edital original, permanecendo válidas todas as informações que não sejam incompatíveis com o 

presente instrumento. 

 
 
Maceió/AL, 19 de setembro de 2019. 
 
 

 

 

 

 

Dario Arcanjo de Santana 
Reitor do Centro Universitário 
 

 

 

http://www.unit.br/

