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CIRCULAR nº 04-19/CACOM-UFG/REGIONAL JATAÍ

Jataí, 28 de Junho de 2019. 

Prezada Comunidade Acadêmica,

A Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária – CACOM, através

do seu Núcleo de Serviço Social torna público e homologa por delegação da direção da

Regional Jataí – UFG, o “Resultado Final do Processo Seletivo 2019 das Bolsas de

Assistência Estudantil: Alimentação, Moradia e Permanência (Edital UFG/Direção

REJ/CACOM nº 003/2019)”.  Segue, em anexo:  os arquivos, onde constam os dados

dos/as solicitantes e os seguintes status: a) deferido/a e contemplado/a; b) deferido/a

em espera1; c) indeferidos/as2; d) resultado dos recursos. 

Aos  deferidos/as  e  contemplados/as,  que  realizarão  o  cadastro  para  o

recebimento  das  bolsas  em  espécie: Moradia,  Permanência,  e  Alimentação

(lotados/as  no  campus  Riachuelo) deverão  preencher  o  formulário  de  cadastro

correspondente  a  cada  modalidade  de  Bolsa  Estudantil  (em anexo),  o  qual  lista  os

documentos  complementares  a  serem  providenciados,  e  abrir  uma  conta-corrente

(qualquer banco de sua preferência) caso não possuam; ou conta poupança (somente

da Caixa Econômica Federal, devido convênio com a UFG), não sendo permitida

conta-salário, ou conta de terceiros. Aos que receberão a isenção da  Alimentação no

RU (lotados/as  no  campus  Jatobá)  procederão  da  mesma  forma,  exceto  quanto  a

abertura de conta (a qual não é necessária neste caso específico).

Posteriormente  deverão  comparecer  na  Secretaria  da  CACOM –  Campus

Jatobá – Bloco 5 – Sala 25 (em frente ao prédio do Centro de Aulas I, do dia 01 de

Julho a 12 de Julho de 2019, no horário das: 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00,

munidos dos documentos citados acima para conclusão do cadastro. 
1
Aprovado fora do quadro de vagas, passível de indeferimento, pois corresponde à 1ª etapa da avaliação, com ranking

emitido pelo sistema SIGAA/Assistência ao Estudante. 

2
Fora dos critérios estabelecidos no edital, ou com a documentação incompleta.
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Após o prazo do cadastro, o/a solicitante que não comparecer na CACOM estará

automaticamente eliminado/a do processo seletivo 2019. 

Salientamos que, o deferimento e contemplação no processo seletivo 2019 não é

suficiente, uma vez que, se faz necessário o cadastro a fim de reafirmar e oficializar o

status de “bolsista”.

Em caso de dúvidas, os/as solicitantes deverão recorrer ao (Edital UFG/Direção

REJ/CACOM nº 003/2019) para mais informações.

Atenciosamente,

 Prof.ª. Vera Lúcia Dias da Silva
       Coordenadora da CACOM-Regional Jataí/UFG

                                                                                                

Rodrigo Abrão Faria   
Assistente Social CACOM-Regional Jataí/UFG  

           
                  Lílian Rodrigues             

               Assistente Social CACOM-Regional Jataí/UFG
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