
8 gerais Belém, quarta-feira, 23 de janeiro de 2019

O s estudantes que aces-
saram a página do Sis-
tema de Seleção Unifi-

cada (Sisu) na tarde de ontem já 
puderam ver as notas de corte 
de cada curso. A informação 
geralmente é divulgada somen-
te no segundo dia de inscrição, 
após meia-noite. As notas de 
corte podem ser acessadas na 
parte pública do site, basta fazer 
uma busca pelo curso desejado. 
Estão disponíveis as notas para 
cada uma das modalidades de 
inscrição, ampla concorrência 
e ações afirmativas. 

As inscrições começaram 
ontem (22) e podem ser feitas 
até sexta-feira (25), na página 
do Sisu. Ao todo, serão oferta-
das 235.461 vagas em 129 insti-
tuições públicas de todo o país. 
Podem concorrer às vagas os 
estudantes que fizeram o Enem 

2018 e obtiveram nota acima de 
zero na prova de redação.

Durante o dia, estudantes 
reclamaram nas redes sociais 
da dificuldade em acessar o 
sistema. “Desde de 9h da ma-
nhã tô tentando acessar o site 
do sisu e nao consigo”, diz uma 
usuária do Twitter. “Entrar no 
site do sisu é outra prova im-
possível”, diz outra.

Em nota, o Ministério da Edu-
cação (MEC) diz que o sistema 
do Sisu registrou uma lentidão 
na manhã deste primeiro dia 
de inscrições “devido ao grande 
número de acessos” e que foram 
adotadas todas as medidas para 
resolver a lentidão.  Até as 12h, fo-
ram realizadas 441.157 inscrições.

Nota de corte
Segundo o MEC, a nota de 

corte é uma estimativa com 
base nos candidatos inscritos 
até o momento. Embora não seja 
uma garantia da vaga, é possível 

usar a informação para orientar 
a escolha. Durante o período de 
inscrição no Sisu, o candidato 
pode consultar, em seu boletim, 
a classificação parcial na opção 
de curso escolhido. 

A classificação parcial é cal-
culada a partir das notas dos 
candidatos inscritos na mesma 
opção. Trata-se, assim como a 
nota de corte, de uma referência 
e não de um garantia de vaga. 
Nesse período, o candidato 
pode modificar a opção de cur-
so quantas vezes quiser. Será 
considerada no processo seleti-
vo a última opção confirmada 
pelo estudante.

Na hora da inscrição, os es-
tudantes podem escolher até 
duas opções de curso, em or-
dem de preferência. A princi-
pal novidade deste ano é que 
os estudantes que forem se-
lecionados em qualquer uma 
das duas opções não poderão 
participar da lista de espera. 

Sisu divulga notas 
de corte de cursos
mec também informa que tomou medidas para resolver lentidão em site 
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Pregão Eletrônico 15/2018
Pregão Eletrônico nº 15/2018, Licitação tipo menor preço por lote. Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de desmontagem, 
transporte e montagem de torres e antenas, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste instrumento, de acordo com as especificações 
técnicas do Projeto Básico com a finalidade de transposição de torres, antenas 
e equipamentos de tal forma a concentrar as atividades do 41° Centro de 
Telemática em uma estrutura única, as exigências estabelecidas neste Edital e 
demais anexos. Conforme Termo de Referência  em Anexo I ao Edital e demais 
anexos. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 08:00h (Horário de Brasília-DF), do 
dia 04 de fevereiro de 2019. Entrega das propostas a partir do dia 23 até o dia 04 
de fevereiro de 2019. Edital disponível no site www.comprasnet.gov.br. Maiores 
informações através do Fone: 91 32113784.
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