COMUNICADO

A Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA) da Universidade de Pernambuco, no uso de
suas atribuições legais, considerando:
•

O comunicado publicado pela CPCA-UPE em 02/02/2021;

•

A falta de energia, ocorrida no dia 01/02/2021, em todo o Bairro de Dois Irmão - Recife, final da
tarde do segundo dia de provas do SSA 2 (Sistema Seriado de Avaliação, fase 2), atingindo
especificamente os prédios da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) – CEAGRI I,
CEAGRI II e CEGOE;

•

A solicitação feita pela CPCA à CELPE em tempo hábil, para reestabelecimento da energia em
função do certame, bem como a solicitação feita pela Administração da UFRPE
(PROTOCOLO: 8099976751);

•

Que a grande maioria dos candidatos continuou realizando as provas com a iluminação natural,
concluindo as provas dentro do tempo previsto;

•

Que os candidatos restantes em sala, a partir do horário inicial permitido para saída, concluíram
suas provas e marcação da folha-resposta com baixa iluminação;

•

Que a energia só foi reestabelecida na UFRPE, às 22h, horário posterior à conclusão das provas.

Resolve reaplicar as provas do segundo dia do SSA 2 para aqueles que compareceram aos prédios da
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) – CEAGRI I, CEAGRI II e CEGOE no dia 01/02/2021, e
que tenham interesse em refazer as todas as provas aplicadas na referida data do SSA 2 (Biologia,
Química, História, Geografia e Sociologia). Nesse caso, a adesão é opcional, especificamente para os
candidatos que compareceram aos prédios citados em tela.
A reaplicação acontecerá em condições semelhantes às provas realizadas no dia 01/02/2021, seguindo-se
as especificações dos itens 8 (Das Provas), 11 (Da Avaliação das Provas) e do Anexo III (Conteúdos
Programáticos para o SSA 2) do Edital/Manual do Candidato, documento que expressa as normas do
certame em vigência, conforme cronograma a seguir:
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Evento
Adesão à reaplicação das provas do segundo dia do
SSA 2, via Sistema de Inscrição (com login e senha).
Divulgação das inscrições que aderiram à
reaplicação.
Divulgação dos cartões informativos (de inscrição),
contendo os locais de realização das provas.
Reaplicação das provas do segundo dia do SSA2
para os candidatos que fizeram solicitação.
Divulgação do desempenho de todos os candidatos
inscritos no SSA 2

Data
22 a 26/02/2021
05/03/2021
A partir de 05/04/2021
11/04/2021 (turno manhã)
31/05/2021

Recife, 08 de fevereiro de 2021.

Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos

.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE
Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n – Recife/PE
Site: www.upe.brCNPJ: 11.022.597/0001-91
CEP: 50.100-010 Fone: (081)3183-3674

