MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
APOSTILA AO EDITAL Nº. 008 de 04 de abril de 2016.
PROCESSO SELETIVO PARA A MORADIA ESTUDANTIL 1º SEMESTRE –
CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO CEU III - CAMPUS DE SANTA
MARIA-RS
O Presidente do Conselho de Administração da Casa de Estudante da
Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria, no uso de suas
atribuições legais, estatutárias e regimentais, conforme Portaria nº. 78.888, de
24 de março de 2016, torna pública a prorrogação da data para inscrição no
processo seletivo da Moradia Estudantil – Casa do Estudante Universitário –
CEU III – campus Santa Maria, para o primeiro semestre letivo de 2016, torna
pública a seguinte retificação:
No item 4.1, Inscrições:
ONDE SE LÊ:
4.1 – As inscrições deverão ser realizadas, pessoalmente, no período de 06 de
abril de 2016 até 13 de abril de 2016, na Secretaria da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis, apresentando formulário de inscrição (modelo anexo I) e
documentos constantes do Item 05.
LEIA-SE:
4.1 – As inscrições deverão ser realizadas, pessoalmente, no período de 06 de
abril de 2016 até 18 de abril de 2016, na Secretaria da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis, apresentando formulário de inscrição (modelo anexo I) e
documentos constantes do Item 05.
No item 6.1, Divulgação do Resultado:
ONDE SE LÊ:
6.1 – A lista com a homologação das inscrições será divulgada dia 15 de abril
de 2016 e o resultado final dia 22 de abril de 2016, no site da PRAE.
LEIA-SE
6.1 – A lista com a homologação das inscrições será divulgada dia 20 de abril
de 2016 e o resultado final dia 05 de maio de 2016, no site da PRAE.
Incluir o item nº 8, Recursos:
8.1 – A interposição de recursos, para complementação e/ou retificação de
documentos da homologação das inscrições, será no dia 25 de abril de 2016;

8.2 – A entrega dos recursos deverá ser feita na secretaria da PRAE.

Gabinete da Pró-Reitora de Assuntos Estudantis Substituta, aos quinze dias do
mês de abril de dois mil e dezesseis.

____________________________________
João Batista Dias de Paiva
Presidente do Conselho de Administração da Casa de Estudante da PósGraduação da Universidade Federal de Santa Maria.

