
EM, 25/05/2018 

ERRATA DA NORMAS COMPLEMENTARES AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DO 

 PRÉ-VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - PREVUPE/2018 

 

O INSTITUTO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – IAUPE e PRÉ-VESTIBULAR DA 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – PREVUPE torna pública a ERRATA DA NORMAS 

COMPLEMENTARES AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DO PRÉ-VESTIBULAR DA 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - PREVUPE/2018 

 

ONDE SE LÊ: 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. As inscrições serão realizadas presencialmente nos dias 26/05, 27/05 e 30/05/2018 no horário 08h às 

12h, nos municípios e locais de funcionamento descritos no anexo I.  

4.2 O candidato inscrito em Programas Sociais do Governo Federal poderá solicitar a isenção da taxa de 

inscrição nos dias 26/05 e 27/05/2018 no horário 08h às 12h, nos municípios e locais de funcionamento 

descritos no anexo I.  

4.3 A divulgação do resultado da concessão da isenção da taxa de inscrição será até o dia 01/06/2018, no 

site www.upenet.com.br. 

4.4 A taxa de inscrição será no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), cobrada a título de ressarcimento 

de despesas com material e serviços para aplicação da prova e não será devolvida em qualquer hipótese. 

4.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetivado através de depósito bancário na conta do projeto: 

 

INSTITUTO PREVUPE PE 

CNPJ: 03.507.661/0001-04  

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA: 3234-4 

CONTA CORRENTE: 9831-0 

 

4.6 O pagamento deverá ser efetuado exclusivamente em dinheiro (cédulas) a partir do dia 24/05. 

4.7 O pagamento poderá ser realizado através: DOC; transferência ou deposito diretamente no caixa 

interno do banco do Brasil.  

4.8 EM HIPOTESE ALGUMA SERÁ ACEITO DEPÓSITO FEITO POR ENVELOPE NO CAIXA 

ELETRÔNICO. 

 

 

 



LEIA-SE: 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. As inscrições serão realizadas presencialmente nos dias 26/05, 27/05 e 02/06/2018 no horário 08h às 

12h, nos municípios e locais de funcionamento descritos no anexo I.  

4.2 4.2 O candidato inscrito em Programas Sociais do Governo Federal poderá solicitar a isenção da taxa 

de inscrição nos dias 26/05 e 27/05/2018 no horário 08h às 12h, nos municípios e locais de funcionamento 

descritos no anexo I.  

4.3 A divulgação do resultado da concessão da isenção da taxa de inscrição será até o dia 01/06/2018, no 

site www.upenet.com.br. 

4.4 A taxa de inscrição será no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), cobrada a título de ressarcimento 

de despesas com material e serviços para aplicação da prova e não será devolvida em qualquer hipótese. 

4.5 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado através de depósito bancário ou DOC ou 

transferência na conta do projeto descrita abaixo: 

 

INSTITUTO PREVUPE PE 

CNPJ: 03.507.661/0001-04  

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA: 3234-4 

CONTA CORRENTE: 9831-0 

 

4.6 O pagamento através de deposito deverá ser realizado exclusivamente em dinheiro (cédulas), 

diretamente no caixa interno do banco do Brasil ou nos caixas internos dos seus correspondentes.  

4.8 EM HIPOTESE ALGUMA SERÁ ACEITO DEPÓSITO FEITO POR ENVELOPE NO CAIXA 

ELETRÔNICO. 

4.8 O pagamento deverá ser realizado até o dia 08/06. 

 

 


