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 ANEXO II - CALENDÁRIO 
 

 
EVENTO 

 

DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrição de candidatos via internet. 31/08 a 
26/09/2010 Qualquer horário 

Internet: www.upenet.com.br e pontos de 
atendimento até do dia 24/09/2010 (ver 
anexo I deste edital) 

Solicitação da isenção de taxa de inscrição 
e entrega da documentação para 
comprovação da situação financeira 

31/08 a 
10/09/2010 

Entrega da 
documentação:  9h 

às 17 h 

Solicitação via Internet: www.upenet.com.br.  
Entrega da documentação: Reitoria da UPE e 
no ponto de atendimento da escola SENAI que 
oferece o curso de seu interesse (ver anexo I 
deste edital). 

Divulgação do resultado da concessão de 
isenção de taxa de inscrição. Até 15/09/10 - Internet: www.upenet.com.br  

 Prazo final para pagamento da taxa de 
inscrição 27/09/2010 Horário bancário Casas Lotéricas conveniadas à Caixa 

Econômica Federal 
 

Emissão do cartão de Informações do 
candidato (local da prova)    
 

Até 18/10/10 - Site www.upenet.com.br  

Recebimento de laudos médicos para 
atendimento especial a candidatos 
portadores de deficiência física 

31/08 a 
15/09/10 09h00 às 16h00 Reitoria da UPE e no interior nos postos de 

atendimento (ver anexo I deste edital) 

Reclamação quanto ao não recebimento do 
Cartão de Inscrição através de 
Requerimento (Anexo II)  

18/10 a 
22/10/10 08h00 às 16h00 Reitoria da UPE 

Realização das provas 24/10/10 08h15 às 12h15 Ver locais de aplicação das provas no Cartão 
de inscrição e site www.upenet.com.br 

 

Divulgação dos Gabaritos das Provas  24/10/2010 A partir das 14h Internet: www.upenet.com.br 

Divulgação dos Resultados das provas 01/12/2010 A partir das 14h 
Internet: www.upenet.com.br , na escola do 
SENAI que oferece o curso para o qual o 
candidato se inscreveu. 

Matrícula dos Classificados - 1ª entrada 
 

17, 18 e 
19/01/2011 

8h às 11h e 13h às 
16h 

Na escola que oferece o curso em que o 
candidato foi classificado. 

Divulgação da Lista- 1º remanejamento 24/01/2011 ------- 
Internet www.upenet.com.br e na escola do 
SENAI que oferece o curso para o qual o 
candidato se inscreveu. 

 
Matrícula 1ª entrada - 1º remanejamento 
 

25 e 26/01/2011 8h às 11h, 13h às 
16h e 19h às 21h 

Na escola que oferece o curso em que o 
candidato foi classificado. 

 
Divulgação da Lista- 2º remanejamento 31/01/2011 ----- 

Internet www.upenet.com.br e na escola do 
SENAI que oferece o curso para o qual o 
candidato se inscreveu 

 
Matrícula 1ª entrada - 2º remanejamento 01 e 02/02/2011 8h às 11h, 13h às 

16h e 19h às 21h 
Na escola que oferece o curso em que o 
candidato foi classificado. 

Início das aulas e aula inaugural –  
                1ª entrada 
 

01/02/2011 A ser informado na 
matrícula A ser informado na matrícula. 

Matricula dos Classificados - 
               2ª entrada 
  

04, 05 e 
06/04/11 

8h às 11h, 13h às 
16h e 19h às 21h 

Na escola que oferece o curso em que o 
candidato foi classificado. 

Divulgação da Lista -1º remanejamento – 
               2ª entrada 11/04/11 ------ 

Internet www.upenet.com.br e na escola do 
SENAI que oferece o curso para o qual o 
candidato se inscreveu 

Matrícula 2ª entrada – 1º remanejamento 
 12 e 13/04/2011 8h às 11h, 13h às 

16h e 19h às 21h 
Na escola que oferece o curso em que o 
candidato foi classificado. 

Divulgação da Lista- 2º remanejamento 2ª 
entrada 18/04/2011 

 
------ 

Internet www.upenet.com.br e na escola do 
SENAI que oferece o curso para o qual o 
candidato se inscreveu 

Matrícula 2ª entrada - 2º remanejamento 
 19 e 20/04/2011 8h às 11h, 13h às 

16h e 19h às 21h 
Na escola que oferece o curso em que o 
candidato foi classificado. 

Início das aulas e aula inaugural – 
             2ª entrada 18/07/2011 A ser informado na 

matrícula A ser informado na matrícula. 

 


