
EDITAL

 Edital N° 87 de 09 de março de 2021

Complementar e Retificação ao Edital UFG/PRAE N° 83/2021 de 08 de março de 2021

A Universidade Federal De Goiás, por intermédio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s
PRAE, torna público a presente re�ficação do edital UFG/PRAE No 83/2021, de 08 de março de 2021, que
visa  selecionar  estudantes  de  graduação  presencial  para  par�cipar  como  bolsistas  do  Programa  de
Esporte e Lazer PRAE/UFG, em conformidade com o Decreto n. 7234/2010 da Presidência da República,
com a Polí�ca de Assistência Social Estudan�l, com a Resolução Consuni 044/2017 e com a Portaria PRAE
nº 06/2021, nos termos que seguem.

ONDE SE LÊ:

6. DAS INSCRIÇÕES E DO PROCESSO SELETIVO

6.1. As inscrições deverão ser feitas com a entrega dos seguintes documentos via e-mail do
Centro de Esportes Campus Samambaia – ufgcecas@gmail.com, no período de 08/03/2021 até as 23h59
do dia 17/03/2021:

a) Formulário de inscrição, disponível no sí�o: www.prae.ufg.br, na aba Editais/2021;

b) Extrato acadêmico atual;

c) Dados bancários pessoais (nº de conta bancária, agência e banco);

d)  Planilha  Núcleo  Familiar,  devidamente  preenchida,  para  avaliação/confirmação  ou
atualização de seu perfil de renda, disponível no sí�o www.prae.ufg.br, na aba documentos/Editais

LEIA-SE:

6.1. As inscrições deverão ser feitas com a entrega dos seguintes documentos via e-mail do
Centro de Esportes Campus Samambaia – ufgcecas@gmail.com, no período de 08/03/2021 até as 23h59
do dia 17/03/2021:

a) Formulário de inscrição, disponível no sí�o: www.prae.ufg.br, na aba Editais/2021;

b) Extrato acadêmico atual;

6.1.1 O estudante deverá estar com o Cadastro Único – SIGAA devidamente atualizado.
Instruções para o preenchimento/atualização estão disponíveis em: www.prae.ufg.br/p/1055-formularios
. Anexos I e II.
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Maísa Miralva da Silva
Pró-Reitora de Assuntos Estudan�s

PRAE/UFG

Documento assinado eletronicamente por Maisa Miralva Da Silva, Pró-Reitora, em 09/03/2021, às
15:49, 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 1930250 e o código CRC 3C35BDC4.

Referência: Processo nº 23070.012546/2021-18 SEI nº 1930250
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