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A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL, por meio de sua Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, no uso de suas atribuições, vem 
convocar os estudantes aprovados e classificados na 1ª Etapa do Processo de Seleção de Estagiários, de nível superior, para estágio do tipo não obrigatório, 
divulgado através do Edital Prograd nº 11, de 23 de março de 2018, para realização das Entrevistas com avaliações de conhecimentos, relativas a 2ª Etapa 
do Processo de Seleção de Estagiários, de nível superior, para estágio do tipo não obrigatório, que ocorrerão no dia 27 de março de 2018, nos termos do 
Edital Prograd nº 8, de 6 de março de 2018, ao tempo que vem tornar pública a divulgação dos locais e horários para realização dessa 2ª Etapa do certame. 

 

1. Os cursos convocados para 2ª Etapa do certame, de acordo com o ranking dos estudantes inscritos, aprovados e classificados pelo Edital Prograd nº 
11/2018, de Resultado Final da 1ª Etapa, e, com o item 6.9 do Edital Prograd nº 8/2018, são: ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, ENGENHARIA CIVIL, 
JORNALISMO, PSICOLOGIA, RELAÇÕES PÚBLICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. 

2. LOCAIS E HORÁRIOS POR CURSO 

 

2.1. ADMINISTRAÇÃO e PSICOLOGIA – Todos os classificados a partir das 9h, na sala de reuniões 1 do Centro de Interesse Comunitário da Ufal – CIC/Ufal, 
localizado por trás da praça das conveniências (bancos); 

 

2.2. CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Para os classificados no turno da MANHÃ: a partir das 9h, no Departamento de Contabilidade e Finanças da Ufal – DCF/Ufal, 
localizado no 1º andar do edifício da Reitoria; e, para os classificados no turno da TARDE: a partir das 14h, no Departamento de Contabilidade e 
Finanças da Ufal – DCF/Ufal, localizado no 1º andar do edifício da Reitoria; 

 

2.3. ENGENHARIA CIVIL – Todos os classificados a partir das 14h, na Superintendência de Infraestrutura da Ufal – Sinfra/Ufal, localizado em frente à 
Residência Universitária Alagoana da Ufal – R.U.A./Ufal, próxima a saída lateral da Universidade; 
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2.4. JORNALISMO – Todos os classificados a partir das 10h, no Laboratório de Informática do Centro de Interesse Comunitário da Ufal – CIC/Ufal, 
localizado por trás da praça das conveniências (bancos);  

 

2.5. RELAÇÕES PÚBLICAS – Todo os classificados a partir das 10h, na sala de reuniões 2 do Centro de Interesse Comunitário da Ufal – CIC/Ufal, localizado 
por trás da praça das conveniências (bancos); 

 

2.6. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Todos os classificados a partir das 10h, na sala de reuniões do Núcleo de Tecnologia da Informação da Ufal – NTI/Ufal, 
localizado no 1º andar do edifício da Reitoria. 

 

3. Deverão comparecer no dia 27 de março de 2018, nesses locais e horários determinados, apenas os estudantes dos cursos acima descritos que estiverem 

devidamente APROVADOS e CLASSIFICADOS para o número de vagas ofertadas e para composição do Cadastro de Reserva (CR) no processo seletivo de 

acordo com Edital Prograd nº 11, de 23 de março de 2018 – de Resultado Final da 1ª Etapa, e, conforme preconiza o item 6.7 do Edital Prograd nº 8, de 

6 de março de 2018. 

 
Maceió/AL, 23 de março de 2018. 

 

 

PROFA. DRA. GIANA RAQUEL ROSA 
Coordenadora dos Cursos de Graduação, 

No exercício da Pró-Reitoria de Graduação 
PROGRAD/UFAL 
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