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RETIFICAÇÃO EDITAL

Re�ficação 3 do Edital de abertura do processo de seleção para a concessão de auxílios do
Programa de Auxílio Estudan�l (PAE) da UFCSPA para estudantes veteranos no ano de 2021.

 
Considerando o que está descrito no ar�go 1º da resolução do CONSEPE nº 154, de 18 de

março de 2021, que aprovou a revisão do Calendário Acadêmico para o ano de 2021 com início do primeiro
semestre em 24/05/2021, re�ficam-se as datas das úl�mas etapas do edital veteranos do PAE.

 
Onde se lê no item 8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
 
8.5 Estudantes interessados no pedido de recurso ao resultado da seleção terão prazo de 2 dias

úteis após a divulgação do resultado provisório para protocolar seu recurso em Formulário de Recurso de
Auxílio Estudanl, disponível no site da UFCSPA.

 
Leia-se:
 
8.5 Estudantes interessados no pedido de recurso ao resultado da seleção terão prazo de 1 dia

ú�l, conforme cronograma do Edital, após a divulgação do resultado provisório, para protocolar seu recurso.
Para isto devem abrir NOVO PROCESSO no SEI denominado “Interposição de Recurso de

Seleção para Concessão de Auxílio Estudan�l”. Nele haverá o documento 005 que deverá ser preenchido,
salvo e assinado. O resultado desta etapa será divulgado no site da UFCSPA, conforme cronograma, bem
como poderá ser acompanhado direto em seu processo recursal no SEI.

 
 
Onde se lê no item 10 DO CRONOGRAMA:
 
 

Homologação final de inscrições    Até 26/04/21     

Período de entrevistas de estudantes convocados 18/01/21 a 23/04/21

Resultado parcial da seleção 23/04/21

Período recurso sobre o resultado via SEI até 23h59min, horário de
Brasília 30/04/21 a 03/05/21

Resultado final da seleção  10/05/21

Envio dos dados bancários (cópia FRENTE do cartão ou documento de
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abertura de conta, ou extrato bancário onde constem: Banco do Brasil,
nome do estudante, agência e conta  corrente)  via SEI
Assinatura Termos de Compromisso e Responsabilidade  via SEI até
23h59min, horário de Brasília
 

12/05/21 e 13/05/21

 

Leia-se:
 

Homologação final de inscrições                  Até 08/04/21

Período de entrevistas de estudantes convocados 18/01/21 a
07/04/21

Resultado parcial da seleção 13/04/21

Período recurso sobre o resultado via SEI até 23h59min, horário de
Brasília 14/04/21

Resultado final da seleção 19/04/2021

Envio dos dados bancários (cópia FRENTE do cartão ou documento de
abertura de conta, ou extrato bancário onde constem: Banco do Brasil,
nome do estudante, agência e conta  corrente) via pe�cionamento
intercorrente NO SEU PROCESSO JÁ ABERTO DE SOLICITAÇÃO
DE AUXÍLIO ESTUDANTIL no SEI.
 

Observação: o não envio dos dados bancários no tempo previsto
acarretará na indisponibilidade de assinatura do Termo de

Compromisso e consequentemente inapto a receber os auxílios
estudan�s.

 

20/04/21

Assinatura Termos de Compromisso e Responsabilidade  até
23h59min, horário de Brasília, que estará disponível no SEI no
processo 23103.208881/2020-12, somente após o envio dos dados
bancários.

22/04/21

 

 

 Porto Alegre, 08 de abril de 2021
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Mônica Maria Celes�na de Oliveira

Pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudan�s

Documento assinado eletronicamente por Mônica Maria Celes�na de Oliveira, Pró-Reitora de Extensão,
Cultura e Assuntos Estudan�s, em 08/04/2021, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1157869 e o
código CRC 9F82B9BA.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

