
 

 
 

TERMO ADITIVO AO EDITAL UNIT Nº 02 DE 07 DE ABRIL DE 2016 
PROCESSO SELETIVO 2016.2 

 

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 02 de 07 de abril de 2016, que se refere ao 

processo seletivo 2016.2, para alterar, exclusivamente nos cursos ofertados para Campus Benedito Bentes de Maceió/Al, a 

data da realização das provas para o dia 03/07/2016, com início previsto para as 13h e duração de cinco horas ininterruptas. 

 

Considerando a alteração acima descrita, ficam também alterados a data de impressão do “Cartão de inscrição”, da divulgação 

do resultado e o período de matricula, respectivamente, itens 3.3, 5.1 e 6.1.1 do EDITAL UNIT Nº 02 DE 07 DE ABRIL DE 2016, 

para constar as seguintes informações: 

1. Os locais de realização das provas do Processo Seletivo dos Cursos de Graduação do Campus Benedito Bentes –, objeto 

deste aditivo, serão previamente divulgados nos endereços eletrônicos al.unit.br até o dia 30 de junho de 2016, sendo 

de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação de seu local de realização das provas e o comparecimento no 

horário determinado. 

2. O candidato deverá a partir de 30 de junho de 2016 imprimir o “cartão de inscrição” que estará disponível no endereço 

eletrônico al.unit.br para ter acesso ao Campus Benedito Bentes e sala de provas. 

3. Até o dia 06/07/2016, será divulgada a relação dos candidatos classificados dentro do limite das vagas oferecidas para 

cada curso, no Campus Benedito Bentes do Unit, no portal al.unit.br 

4. As matriculas se darão de forma imediata, no período de 2(dois) dias úteis, iniciando às 8h do dia posterior a 

divulgação do resultado, no DAA – Departamento de Assuntos Acadêmicos do Campus Benedito Bentes - Maceió – Av. 

Cachoeira do Meirim, S/N, Bairro Benedito Bentes, CEP: 57.084-700. 

 

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

incompatíveis com o presente instrumento. 

  

 

Aracaju, 18 de maio de 2016. 
 

 
 
 

 
 

Dario Arcanjo de Santana 
Reitor 

 

     
 
 
 

 

http://www.ead.unit.br/

