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RETIFICAÇÃO Nº 1 DO EDITAL Nº 02/2021 DE
SELEÇÃO ON-LINE DE CANDIDATOS A BOLSISTAS E A VOLUNTÁRIOS DO
PROJETO DE INCLUSÃO ESCOLAR – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
DO CEPAE/UFG
A Comissão de Seleção resolve retificar o Edital do Processo Seletivo
Simplificado para bolsistas e voluntários para o Projeto de Inclusão Escolar de
estudantes da Educação Básica, com deficiência e necessidades educacionais
especiais/específicas no CEPAE/UFG, conforme abaixo discriminado:

- No subitem 4.4.3:
Onde se lê:
4.4.3: As documentações exigidas para inscrição são:
a) Ficha de inscrição preenchida e assinada (de forma digital ou manuscrita), a qual
poderá ser encontrada no site do CEPAE/UFG. Site: www.cepae.ufg.br;
b) Termo de autorização de uso de imagem e voz devidamente preenchido e assinado.
Site: www.cepae.ufg.br;
c) Cópia do Extrato Acadêmico da UFG;
d) Cópia do RG e CPF;
e) Declaração preenchida e assinada, especificando a disponibilidade de horas
semanais para as atividades no CEPAE, o não acúmulo de bolsas, e a necessidade
de alguma condição especial/específica para participação do candidato neste
processo seletivo. Site: www.cepae.ufg.br.

Leia-se:
4.4.3: As documentações exigidas para inscrição são:

a) Ficha de inscrição preenchida e assinada de forma digital ou manuscrita disponível
no site www.cepae.ufg.br. Para incluir a assinatura digital, acesse o tutorial disponível
no link: https://www.youtube.com/watch?v=qPtM79n3un0
b) Termo de autorização de uso de imagem e voz devidamente preenchido e assinado
de forma digital ou manuscrita, disponível no site: www.cepae.ufg.br. Para incluir a
assinatura

digital,

acesse

o

tutorial

disponível

no

link:

https://www.youtube.com/watch?v=qPtM79n3un0
c) Cópia do Extrato Acadêmico da UFG;
d) Cópia do RG e CPF;
e) Declaração devidamente preenchida e assinada de forma digital ou manuscrita,
especificando a disponibilidade de horas semanais para as atividades no CEPAE, o
não acúmulo de bolsas e a necessidade de alguma condição especial/específica para
participação do candidato neste processo seletivo. A declaração está disponível no
site: www.cepae.ufg.br. Para incluir a assinatura digital, acesse o tutorial disponível
no link https://www.youtube.com/watch?v=qPtM79n3un0.

Goiânia, 17 de agosto de 2021.

A Comissão de Seleção

