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EDITAL PROAE Nº 1/2020

17 de fevereiro de 2020
Processo nº 23117.008684/2020-38
A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil - PROAE, em conformidade com as
Resoluções 03/2013, 01/2015, 04/2015 e 02/2015 do Conselho de Extensão, Cultura
e Assuntos Estudantis (CONSEX) da Universidade Federal de Uberlândia, e
considerando a Portaria Normativa n. 39, de 12 de dezembro de 2007, a Resolução
n. 15/2009 do Conselho Universitário que estabelece a política de assistência
estudantil na Universidade Federal de Uberlândia, o Decreto n. 7234/2010 que dispõe
sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) do Ministério de
Educação, torna público o PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DOS AUXÍLIOS DE
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL para o semestre letivo 2020-1, conforme calendário
acadêmico.
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES
Poderão solicitar os auxílios previstos na Política de Assistência Estudantil da UFU, os
estudantes da Universidade Federal de Uberlândia que estejam em primeira
graduação presencial, regularmente matriculados em pelo menos 03 (três)
componentes curriculares (disciplinas), cuja renda familiar bruta mensal per capita
seja igual ou inferior a um salário mínimo vigente (R$ 1.045,00), exceto para Auxílio
Acessibilidade, cuja renda familiar bruta mensal per capita deverá ser igual ou inferior
a um salário mínimo e meio vigente (R$ 1.567,50)
2. DOS AUXÍLIOS DISPONIBILIZADOS
2.1.  Campi Uberlândia
2.1.1.  Moradia
2.1.2. Alimentação
2.1.3. Transporte Urbano
2.1.4. Transporte Intermunicipal
2.1.5. Creche
2.1.6. Acessibilidade
2.1.7. Vaga na Moradia Estudantil
2.1.8. Instrumental Odontológico
2.2. Campus Pontal
2.2.1. Moradia
2.2.2. Alimentação
2.2.3. Transporte Urbano
2.2.4. Transporte Intermunicipal
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2.2.5. Creche
2.2.6. Acessibilidade
2.3. Campus Monte Carmelo
2.3.1. Moradia
2.3.2. Alimentação
2.3.3. Transporte Intermunicipal
2.3.4. Creche
2.3.5. Acessibilidade
2.4. Campus Patos de Minas
2.4.1. Moradia
2.4.2. Alimentação
2.4.3. Transporte Intermunicipal
2.4.4. Creche 
2.4.5. Acessibilidade
3. DA SOLICITAÇÃO DOS AUXÍLIOS
3.1. O(A) estudante deverá obrigatoriamente preencher o cadastro on-line de
solicitação dos auxílios disponíveis no site da PROAE (www.proae.ufu.br) informando:

a) Nome;
b)número de matricula;
c) curso
d)número de pessoas que compõem o seu grupo familiar
(INDEPENDENTE DA IDADE);
e) nome e CPF de todas as pessoas que compõem o grupo familiar,
f) somatório da renda bruta de todas as pessoas que compõem o
grupo familiar;
g)os auxílios solicitados e demais informações solicitadas
h)O cadastro da solicitação dos auxílios estará ativo no site da PROAE
para preenchimento de acordo com as datas estabelecidas no Anexo
deste Edital;

3.2. Para cada chamada, um novo cadastro deverá ser realizado;
3.3. O(A) ESTUDANTE/SOLICITANTE DEVERÁ, A CADA CHAMADA,
PREENCHER UMA ÚNICA VEZ O CADASTRO DISPONÍVEL NO SITE DA PROAE;
3.4. EM CASO DE MAIS DE UM PREENCHIMENTO, PARA FINS DE
CLASSIFICAÇÃO, SERÁ CONSIDERADO O ÚLTIMO CADASTRO PREENCHIDO;
3.5. AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NO CADASTRO SÃO DE INTEIRA
RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE/SOLICITANTE;
3.6. Cada estudante deverá marcar no formulário socioeconômico quais
auxílios solicitará, sendo de sua inteira responsabilidade a opção assinalada;
3.7. Após o período de cadastro no site da PROAE, será realizada a
classificação dos (as) estudantes de acordo com a renda informada;
3.8. Os estudantes serão, então, convocados para entrevistas, nos termos
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do item 4 deste Edital;
3.9. Em caso de empate do último classificado para entrevista, todos com a
mesma renda familiar bruta per capita serão convocados;
3.10. As informações fornecidas sobre renda no cadastro on-line deverão
estar em conformidade com os documentos comprobatórios que serão
apresentados no momento da entrevista;
3.11. A primeira chamada será exclusivamente para solicitação de vaga na
moradia estudantil e instrumental odontológico para estudantes dos Campi
Uberlândia e auxílio acessibilidade para estudantes de todos os Campi;
3.12. A PROAE poderá promover a 2ª chamada deste Edital para todos os
campi e demais auxílios listados no item 2, para concessões ou composição de lista
de espera, conforme disponibilidade orçamentária e financeira do MEC/PNAES da UFU
para o ano de 2020; 
3.13. Em havendo mais candidatos a auxílio moradia para os Campi de
Uberlândia, do que recursos disponíveis dentro da dotação orçamentária e financeira
respectiva, e, em havendo, ainda, vaga na moradia estudantil após o esgotamento da
lista de inscritos para esse beneficio, será oportunizado aos estudantes em lista de
espera para o auxílio, acesso à moradia estudantil , até sua ocupação máxima;
3.14. Para a realização da 2ª chamada os (as) estudantes que não foram
convocados (as) para entrevista na chamada anterior deverão preencher o cadastro
online novamente, conforme cronograma contido no Anexo deste Edital;
3.15. O(A) estudante que tiver a solicitação indeferida por renda familiar bruta
per capita e/ou classificação socioeconômica neste Edital não poderá realizar nova
solicitação na chamada sucessiva.
4. DA ENTREVISTA
4.1. Após a classificação, será divulgado no site da PROAE, a lista dos (as)
estudantes convocados (as) para entrevista e deverão comparecer no dia, horário e
local informado no site da PROAE.
4.2. O número de estudantes convocados para entrevista será determinado
pela PROAE, conforme o número de vagas na moradia estudantil, ou conforme a
disponibilidade orçamentária e financeira do MEC/ PNAES da UFU para o ano de 2020,
no caso dos demais auxílios, bem como de acordo com sua capacidade operacional e
estrutural, e o cumprimento dos prazos estabelecidos nos cronogramas contidos no
Anexo deste Edital;
4.3. Serão convocados para realização de entrevista e entrega de formulário
socioeconômico, os estudantes com menor renda familiar bruta per capita;
4.4. Os(As) estudantes convocados deverão comparecer para entrevista com
o formulário socioeconômico disponível no site da PROAE (www.proae.ufu.br),
devidamente preenchido e assinado, juntamente com a cópia da documentação
comprobatória;
4.5. Durante a entrevista poderão ser solicitadas documentação e/ou
informação complementar, a ser apresentado no prazo estabelecido pelo profissional
do Serviço Social no ato da entrevista, que não será inferior a 03 dias;
4.6. A tolerância para comparecimento à entrevista será de no máximo 15
(quinze) minutos do horário agendado.
5. DA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA
5.1. Para a análise socioeconômica serão considerados 7 indicadores:
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5.1.1. Procedência escolar em que o(a) estudante cursou o ensino médio;
5.1.2. Situação de residência do(a) estudante;
5.1.3. Condição de moradia da família do(a) estudante;
5.1.4. Ocupação profissional do grupo familiar do(a) estudante;
5.1.5. Renda per capita bruta;
5.1.6. Bens patrimoniais e financeiros;
5.1.7. Veículos.
5.2. Cada indicador irá compor a análise socioeconômica que resultará na
categorização socioeconômica do (a) estudante, sendo a “E” a de maior
vulnerabilidade.
5.2.1. Categoria socioeconômica “E”
5.2.2. Categoria socioeconômica “D”
5.2.3. Categoria socioeconômica “C”
5.2.4. Categoria socioeconômica “B”
5.2.5. Categoria socioeconômica “A”
5.2.6. Os critérios de análise socioeconômica baseiam-se na combinação de
variáveis econômicas e sociais para determinação da situação de vulnerabilidade
do(a) estudante e sua família, e para isso será considerada metodologia específica
para esse fim e parecer do Serviço Social.
5.2.7. Durante o processo de análise socioeconômica a equipe de assistentes
sociais da DIASE/PROAE, poderá realizar contato telefônico e/ou via e-mail informado
pelo(a) estudante no formulário socioeconômico, além de visita domiciliar e solicitação
de documentos complementares para comprovação da situação apresentada.
6. DO RESULTADO E LISTA DE ESPERA
6.1. O resultado das solicitações será divulgado no site da PROAE conforme o
cronograma contido no Anexo deste Edital de cada chamada.
6.2. Os auxílios serão liberados para os estudantes categorizados como “E” e
“D” de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do MEC/PNAES para a
UFU no ano de 2020.
6.3. A lista de espera será única para todos os campi e serão considerados
os seguintes critérios de classificação: renda familiar bruta per capita, indicadores e
categoria socioeconômica após parecer social.
6.4. Permanecendo o empate de todos os critérios de classificação citados no
item 6.3, serão convocados todos os (as) estudantes que estiverem nessa condição.
6.5. Os(As) estudantes em lista de espera serão convocados, por e-mail,
conforme a disponibilidade orçamentária e financeira do MEC/PNAES da UFU para o
ano de 2020 no período de vigência desse Edital.
6.6. Os(As) estudantes em lista de espera para vaga na moradia estudantil
comporão lista específica.
6.7. O estudante em lista de espera não poderá preencher cadastro para as
chamadas posteriores.
6.8. O motivo do indeferimento da solicitação de auxílios será divulgado
juntamente com o resultado.
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6.9. Aos (as) estudantes em lista de espera para auxílio moradia do Campus
Uberlândia, será ofertada vaga na moradia estudantil, caso ainda haja disponibilidade
de vagas.
7. DO RECURSO
7.1. O(A) estudante poderá apresentar recurso em formulário próprio
disponível no site da PROAE, descrevendo a justificativa do recurso.
7.2. O formulário do recurso deverá ser entregue nas Unidades da DIASE em
cada campi, até o prazo de cada chamada, fixado nos cronogramas contidos no
Anexo deste Edital.
7.3. A resposta ao recurso será encaminhada para o e-mail do(a) estudante
pela coordenação da DIASE de acordo com o cronograma contido no Anexo deste
Edital.
8. DO INÍCIO DA VIGÊNCIA E PERMANÊNCIA DOS AUXÍLIOS
8.1. O auxílio concedido ao/a estudante iniciará após assinatura do Termo de
Responsabilidade por parte do estudante, obedecendo o período letivo.
8.2. O Termo de Responsabilidade deverá ser assinado em data, horário e
local informados aos(as) estudantes que tiveram a solicitação dos auxílios deferida.
8.3. Aos(As) estudantes contemplados com os auxílios será encaminhado o
questionário de “Perfil do ingressante assistido”, que deverá ser preenchido de
acordo com as orientações da PROAE.
8.4. Os(As) estudantes cujos auxílios serão pagos em espécie deverão
possuir conta corrente em seu nome em qualquer Banco e apresentar cópia do
cartão da conta no ato da assinatura do termo de responsabilidade.
8.5. Os auxílios alimentação, transporte urbano, transporte intermunicipal,
moradia, vaga na moradia estudantil, instrumental odontológico poderão ter validade
pelo tempo máximo de duração de cada curso na UFU conforme o Projeto
Pedagógico levando em consideração a data da primeira liberação dos auxílios e a
disponibilidade orçamentária e financeira do MEC/PNAES para a UFU.
8.6. O/A estudante deverá informar qualquer alteração pertinente à vida
acadêmica e/ou socioeconômica familiar, conforme previsto no termo de
responsabilidade do referido auxílio e nas Resoluções CONSEX vigentes que
regulamentam a assistência estudantil na UFU.
8.7. A permanência nos auxílios de assistência estudantil levam em
consideração os requisitos estabelecidos nas Resoluções CONSEX vigentes que
regulamentam a assistência estudantil na UFU.
9. CRITÉRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE CADA AUXÍLIO
9.1. Gerais
9.1.1. Preencher o cadastro on-line disponibilizado no site da PROAE;
9.1.2. Preencher formulário socioeconômico, caso seja convocado para
entrevista;
9.1.3. Comparecer a entrevista no dia e horário agendado;
9.1.4. Apresentar o formulário socioeconômico preenchido juntamente com a
documentação exigida na ordem descrita no Formulário;
9.1.5. Obedecer aos prazos estipulados.
9.2. Auxílio Moradia
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9.2.1. O/A estudante cuja família resida em cidade distinta da qual o mesmo
reside e realiza suas atividades acadêmicas;
9.2.2. Não residir na moradia estudantil;
9.2.3. O valor do auxílio moradia será de R$400,00 (quatrocentos reais), a ser
creditado em conta corrente do estudante durante o período letivo e férias.
9.3. Auxílio Alimentação
9.3.1. Nos Campi onde o auxílio alimentação for pago em espécie, os valores
serão de R$ 180,00 com referência a uma refeição e de R$ 300,00 com referência a
duas refeições a serem creditados em conta corrente do estudante durante o
período letivo;
9.3.2. Nos Campi onde têm Restaurante Universitário o auxílio alimentação será
concedido por meio do acesso gratuito às refeições (uma ou duas refeições por dia)
durante o período letivo;
9.3.3. Durante período de férias acadêmicas o auxílio alimentação (pecúnia ou
RU) só será concedida aos(as) estudantes que entregarem a declaração aprovada
pelo orientador com anuência da unidade acadêmica de execução de atividades
acadêmicas no período de férias, e o auxílio nesse período será pago em pecúnia
para todos os(as) estudantes.
9.4. Auxílio Transporte urbano 
9.4.1. Não ter veículo no nome do(a) estudante;
9.4.2. O valor do auxílio transporte urbano para o Campus Pontal será R$
70,00 a ser creditado em conta corrente do estudante durante o período letivo.
9.4.3. O auxílio transporte urbano para os Campi Uberlândia será creditado
diretamente no cartão de passe escolar do estudante durante o período letivo de
acordo com a necessidade de execução de atividades acadêmicas.
9.4.4. Durante período de férias acadêmicas o auxílio transporte urbano só
será concedido aos(as) estudantes que entregarem a declaração aprovada pelo
orientador com anuência da unidade acadêmica execução de atividades acadêmicas
no período de férias, dentro do prazo estabelecido pela PROAE.
9.5.  Auxílio Transporte Intermunicipal
9.5.1. Poderá solicitar o auxílio transporte intermunicipal o (a) estudante que
reside em cidades que não ultrapassem a distância rodoviária de 100 km da cidade
em que se localiza o campus da UFU em que o estudante desenvolve suas atividades
acadêmicas.
9.5.2. O valor do auxílio transporte intermunicipal será de R$ 220,00 para todos
os estudantes, a ser creditado em conta corrente do estudante durante período
letivo. 
9.5.3. O auxílio será destinado ao (a) estudante cuja cidade onde resida não
disponibilize transporte gratuito para o(a) estudante desenvolver suas atividades
acadêmicas.
9.5.4. Durante período de férias acadêmicas o auxílio transporte intermunicipal
só será concedido ao(a) estudante que entregar a declaração aprovada pelo
orientador com anuência da unidade acadêmica de execução de atividades
acadêmicas no período de férias dentro do prazo estabelecido pela PROAE.
9.6. Auxílio Acessibilidade
9.6.1. Apresentar alguma deficiência, transtorno global do desenvolvimento,
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altas habilidades e superdotação de acordo com as definições do Art 5º do Decreto
Nº 5.296/2004, Decreto Nº 7.611/2011 e Lei Nº 12.764/2012;
9.6.2. Apresentar documento que comprove estar cadastrado no CEPAE –
Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial;
9.6.3. Estar inscrito em pelo menos 3 (três) componentes curriculares no
período letivo, conforme Resolução CONSEX 01/2015, salvo parecer em contrário
expedido pelo Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação
Especial /UFU - CEPAE;
9.6.4. Não exercer atividade remunerada pública ou privada;
9.6.5. O valor do auxílio acessibilidade será de R$400,00 (quatrocentos reais) a
ser creditado em conta corrente do estudante durante o período letivo;
9.6.6. O Auxílio poderá ser concedido para estudante com até um salário
mínimo e meio de renda bruta per capita em virtude de ser custeada pelo Programa
INCLUIR.
9.7. Auxílio Creche
9.7.1. Ter filho(a) com menos de seis anos de idade e comprovar a guarda da
criança;
9.7.2. No caso de mais de uma criança do mesmo grupo familiar, será
concedido apenas (1) um auxílio;
9.7.3. Caso o pai e a mãe da criança estejam matriculados em curso de
graduação presencial da UFU, somente um deles terá direito ao auxílio creche;
9.7.4. Para estudantes divorciados ou separados o auxílio será liberado para
aquele que detiver a guarda da criança. No caso em que a guarda é compartilhada, o
valor será destinado prioritariamente a mãe estudante;
9.7.5. Nos casos em que os pais não vivem juntos e a guarda da criança estiver
com o/a estudante/UFU, este deverá apresentar declaração assinada que comprove
a situação;
9.7.6. O valor mensal do auxílio será de R$200,00 a ser creditado em conta
corrente durante o período letivo até a criança completar 6 anos;
9.7.7. O pagamento será na conta corrente do(da) estudante responsável pela
guarda da criança durante o período letivo.
9.7.8. Estar inscrito em pelo menos 3 (três) componentes curriculares no
período letivo, salvo o parecer em contrário concedido pela DIASE/PROAE justificando
a condição especial requerida, conforme Resolução CONSEX 04/2015.
9.8. Vaga Moradia Estudantil (Somente para Uberlândia)
9.8.1. O/A estudante cuja família resida em cidade distinta da qual o mesmo
reside e realiza suas atividades acadêmicas;
9.8.2. A vaga da moradia estudantil será cedida durante o período letivo e
férias;
9.8.3. Ao/A estudante que for contemplado(a) com a vaga na moradia
estudantil, também serão concedidos os auxílios alimentação (duas refeições) e
transporte urbano;
9.8.4. Durante período de férias acadêmicas o auxílio transporte urbano e
alimentação serão concedidas aos(as) estudantes que entregarem a declaração,
aprovada pelo orientador com anuência da unidade acadêmica, de execução de
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atividades acadêmicas no período de férias.
9.9. Auxílio Material Odontológico (Somente para estudantes do
Curso de Graduação em Odontologia)
9.9.1.  Consiste no empréstimo do kit de instrumentais odontológico que o(a)
estudante utilizará durante o curso.
10. DOS INDEFERIMENTOS
10.1. As solicitações serão indeferidas quando o(a) estudante:
10.1.1. Não comparecer na entrevista;
10.1.2. Não apresentar quaisquer dos documentos solicitados;
10.1.3. Não apresentar o formulário socioeconômico devidamente preenchido e
assinado;
10.1.4. Não cumprir os prazos previstos neste Edital e/ou não atender o prazo
estabelecido de solicitações feitas pela equipe da DIASE;
10.1.5. Estiver cursando segunda ou adicional curso de graduação;
10.1.6. Não estiver matriculado em pelo menos 3(três) componentes
curriculares (disciplinas);
10.1.7. Possuir renda per capita superior a um salário mínimo vigente, em exceto
para solicitações de auxílios Acessibilidade;
10.1.8. Possuir renda per capta superior a um salário mínimo e meio vigente para
solicitações de auxílio Acessibilidade;
10.1.9. Obter categoria socioeconômica “A”, “B” e “C” em solicitações de
auxílios que não o auxílio Acessibilidade;
10.1.10. Obter categoria socioeconômica “A”, “B” em solicitações de auxílios
Acessibilidade;
10.1.11. Não atender aos critérios estabelecidos no item 9, para cada auxílio;
10.1.12. Não assinar o Termo de responsabilidade dentro do prazo estipulado na
divulgação de cada resultado;
10.1.13. Usar de fraude, falsidade, omissão de informações ou de documentação
durante o processo de análise;
10.1.14. No ato da entrevista solicitar auxílio distinto do assinalado no cadastro
online;
10.1.15. Estudantes que já são contemplados com os auxílios da Assistência
Estudantil da UFU.
11. DOS CANCELAMENTOS
11.1. Garantidos a ampla defesa e o contraditório, após estudo realizado pela
DIRES/PROAE, as modalidades de auxílio recebidas poderão ser suspensas ou
canceladas, em qualquer uma das seguintes condições:
11.1.1. Conclusão do curso de graduação;
11.1.2. Sob solicitação do(a) estudante;
11.1.3. Trancamento total de matrícula;
11.1.4. Desligamento da UFU;
11.1.5. Abandono de curso;
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11.1.6. Descumprimento dos demais critérios estabelecidos nas Resoluções
03/2013, 01/2015, 04/2015 e 02/2015 do Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos
Estudantis (CONSEX);
11.1.7. Mudança da realidade socioeconômica do(a) estudante, que altere a
categoria socioeconômica e impossibilite a permanência na modalidade do auxílio
concedido;
11.1.8. Omissão de informações e/ou de documentação;
11.1.9. Após identificada fraude, falsidade, omissão de informações.
11.2. Em caso de cancelamento ou suspensão, e havendo recebimento
indevido, o(a) estudante deverá restituir à UFU os valores recebidos indevidamente,
ficando sujeito a processo administrativo.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. O(A) estudante que já solicitou os auxílios da Assistência Estudantil em
editais anteriores e teve sua solicitação indeferida por renda e/ou categoria
socioeconômica, poderá realizar nova solicitação nos períodos citados neste Edital,
desde que tenha havido mudança na situação apresentada anteriormente.
12.2. O(A) estudante contemplado, por editais anteriores, em pelo menos um
dos auxílios descritos neste, deverá seguir o edital específico de alteração/inclusão de
auxílios.
12.3. Os(As) estudantes que tiveram os auxílios cancelados deverão realizar
nova solicitação de auxílios de acordo os prazos definidos neste Edital, exceto os(as)
estudantes que tiveram os auxílios cancelados por não cumprimento dos critérios
para permanência estabelecidos nas resoluções vigentes e tiveram parecer
desfavorável emitido pela equipe de acompanhamento multiprofissional da PROAE.
12.4. Os(As) estudantes que tiveram auxílios concedidos por este Edital, serão
recadastrados(as) conforme as normas do Edital que estiver vigente no período do
recadastramento.
12.5. Informações sobre as solicitações dos auxílios poderão ser obtidas nos
seguintes endereços:
12.5.1. Campi Uberlândia

Avenida João Naves de Ávila, nº 2121, Bairro Santa Mônica, Campus Santa Mônica,
Uberlândia – MG, no horário de 09h às 12h e 13h às 16 h, Bloco 3E, Sala 125, pelo
telefone (34) 3230-9557 ou pelo  e-mail: diase@proae.ufu.br.
 
12.5.2. Campus Pontal

Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã - Ituiutaba – MG, no horário de 08h às 11h30min e de
13h30min às 17h30min de segunda à sexta-feira, pelo telefone (34) 3271-5206 ou
pelo e-mail diasepontal@ufu.br.
 
12.5.3. Campus Patos de Minas

Avenida Getúlio Vargas, nº 230, Bairro Centro, Patos de Minas - MG, no horário de
08h às 11h e de 13h às 16h de segunda à sexta-feira, pelo telefone (34) 3823-3714
ou pelo e-mail diasepm@ufu.br.
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12.5.4. Campus Monte Carmelo

Rodovia LMG-746, Km 1, Bloco 1B, Sala 1B304, Monte Carmelo -MG, no horário de
08h às 12h de segunda à sexta-feira, pelo telefone (34) 3810-1023 ou pelo e-
mail diasemc@ufu.br.
 

Documento assinado eletronicamente por Elaine Saraiva Calderari, Pró-
Reitor(a), em 17/02/2020, às 20:26, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1876851 e o código CRC C0403D5D.

ANEXOS

 

CRONOGRAMAS

1ª Chamada - Vaga na moradia e Instrumental Odontológico (somente campus
Uberlândia) Acessibilidade (todos os campi)

Publicação do Edital 20/02/2020
Cadastro Online 06, 07 e 8/03

Publicação da Convocação para entrevista 11/03
Realização das Entrevistas 16,17 e 18/03

Resultado 09/04
Recurso 13/04

Resposta ao recurso 14 e 15/04
Assinatura de Termos 16/04 Período da tarde

17/04 Período da manhã

 

2ª Chamada - Demais auxílios (todos os campi) 
Publicação do Edital 20/02/2020

Cadastro Online 15,16,17/05
Publicação da Convocação para entrevista 22/05

Realização das Entrevistas 01,02 e 3/06
Resultado 03/07
Recurso 06/07

Resposta ao recurso 07 e 8/07
Assinatura de Termos 09/07 Período da tarde

10/07 Período da manhã

 

 
Referência: Processo nº 23117.008684/2020-38 SEI nº 1876851

Edital 1 (1876851)         SEI 23117.008684/2020-38 / pg. 10

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

	Edital 1 (1876851)

