
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Edital Nº 01/2020 PROGRAD/UFJ

Edital de Processo Seletivo Simplificado para Bolsistas para o Programa Institucional de

Acesso, Participação e Aprendizagem de Estudantes com Deficiência (PIAPAED) do NAI/

UFJ

RETIFICAÇÃO Nº 01

A Reitoria e a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Jataí, tornam público a

Retificação Nº 01 do Edital nº 01/2020, Processo SEI No 23070.008750/2020-53, estabelecendo

normas gerais  para  a realização do Processo Seletivo  do Programa Institucional  de  Acesso,

Participação e Aprendizagem de Estudantes com Deficiência  visando a  seleção de 06 (seis)

bolsistas, para convocação imediata.

 1. Alterar o Cronograma.

ONDE SE LÊ:

9. CRONOGRAMA

DATA EVENTO
02 a 05/09/2020 Período de inscrição.

07/09/2020
Publicação preliminar da homologação das inscrições no site

https://cograd.jatai.ufg.br/

08/09/2020
Período para interposição de recurso à homologação das inscri-

ções até as 12:00 horas.

08/09/2020
Publicação final das inscrições homologadas e da listagem dos
horários para entrevistas no site https://cograd.jatai.ufg.br/, após

as 13:00 horas,

09 e 10/09/2020
Realização da seleção por entrevista, das 08:00 às 17:00 horas–
Via Google Meet (O link será disponibilizado pelo e-mail de ca-

dastro do candidato na ficha de inscrição.)

11/09/2020
Divulgação do resultado preliminar no site https://cograd.ja-

tai.ufg.br/

12/09/2020
Prazo para interposição de recurso ao resultado preliminar até

12:00 horas
14/09/2020 Divulgação do resultado final no site https://cograd.jatai.ufg.br/

15 e 16/09/2020 Entrega dos Documentos, pelo e-mail nai.jatai@ufg.br 
21/09/2020 Início das atividades.
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LEIA-SE:

9.CRONOGRAMA

DATA EVENTO
02 a 05/09/2020 Período de inscrição.

08/09/2020
Publicação preliminar da homologação das inscrições no site

https://cograd.jatai.ufg.br/

09/09/2020
Período para interposição de recurso à homologação das inscri-

ções até as 12:00 horas.

09/09/2020
Publicação final das inscrições homologadas e da listagem dos
horários para entrevistas no site https://cograd.jatai.ufg.br/, após

as 13:00 horas,

10/09/2020
Realização da seleção por entrevista, das 08:00 às 17:00 horas–
Via Google Meet (O link será disponibilizado pelo e-mail de ca-

dastro do candidato na ficha de inscrição.)

11/09/2020
Divulgação do resultado preliminar no site https://cograd.ja-

tai.ufg.br/

12/09/2020
Prazo para interposição de recurso ao resultado preliminar até

12:00 horas
14/09/2020 Divulgação do resultado final no site https://cograd.jatai.ufg.br/

15 e 16/09/2020 Entrega dos Documentos, pelo e-mail nai.jatai@ufg.br 
21/09/2020 Início das atividades.

Ratificam-se os demais termos e condições preconizados no Edital nº 01/2020, disponível

aos interessados no endereço eletrônico: https://cograd.jatai.ufg.br/n/132826-edital-do-nucleo-de-

acessibilidade-e-inclusao-2020

Jataí, 08 de setembro de 2020.

Prof. Américo Nunes da Silveira Neto
Reitor da UFJ

Profª. Kamila Rodrigues Coelho
Pró-reitora de Graduação da UFJ
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