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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO - REGIONAL JATAÍ

Aviso SEI nº 5/2021-COGRAD-REJ/REJ

Jataí, 13 de janeiro de 2021.

                                                                                                Edital 001/2021
 Edital de Processo Sele�vo Simplificado para bolsistas para o Programa Ins�tucional de Acesso, Par�cipação
e Aprendizagem de Estudantes com Deficiência (PIAPAE) do NAI/UFJ.
 
 
                                                                                             RETIFICAÇÃO 01
 
A Reitoria e a Pró - Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Jataí, tornam público o Edital nº
002/2020, Processo SEI nº23070.056368/2020-56, estabelecendo normas gerais para a realização do Processo
Sele�vo do Programa Ins�tucional de Acesso, Par�cipação e Aprendizagem de Estudantes com Deficiência. 
 
 
1. Das vagas e atribuições dos Bolsistas
 
ONDE SE LÊ:
 
2.2 Uma vaga para bolsista com formação em qualquer área do Ensino Superior,  para auxiliar nas a�vidades
pedagógicas do NAI e demais necessidades ro�neiras de discentes com deficiência �sica e também nas
plataformas ins�tucionais e virtuais. O candidato deve possuir experiência com legendagem de vídeos e/ou
eventos ao vivo, ou desempenho de a�vidades relacionadas.
 
LEIA - SE
 
2.2 Três vagas para bolsistas com formação em qualquer área do Ensino Superior, para auxiliar nas a�vidades
pedagógicas do NAI e demais necessidades ro�neiras de discentes com deficiência �sica e também nas
plataformas ins�tucionais e virtuais. O candidato deve possuir experiência com legendagem de vídeos e/ou
eventos ao vivo, ou desempenho de a�vidades relacionadas.
 
 
Ra�ficam-se os demais termos e condições preconizados no Edital nº 01/2020, disponível aos interessados no
endereço eletrônico: h�ps://cograd.jatai.ufg.br/n/137330-edital-prograd-u�-n-001-2021-selecao-de-bolsistas-
para-o-nai

Documento assinado eletronicamente por Kamila Rodrigues Coelho, Pró-Reitora Pro Tempore, em
13/01/2021, às 14:14, 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.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1802549 e o código CRC CBC4CC5C.

https://cograd.jatai.ufg.br/n/137330-edital-prograd-ufj-n-001-2021-selecao-de-bolsistas-para-o-nai
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23070.000187/2021-56 SEI nº 1802549


