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CIRCULAR nº 05-17/CACOM-UFG/REGIONAL JATAÍ

Jataí, 21 de Julho de 2017.
Prezada Comunidade Acadêmica,
A Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária – CACOM, por meio
do seu Núcleo de Serviço Social torna público e homologa por delegação da PróReitoria de Assuntos da Comunidade Universitária – PROCOM e da Direção da
Regional Jataí, o “Resultado Final do Processo Seletivo 2017 das Bolsas de Assistência
Estudantil: Alimentação, Moradia e Permanência”.
Segue, em anexo: os arquivos, onde constam os candidatos aprovados,
indeferidos e classificados (cadastro de reserva) com sua respectiva classificação,
após análise de recurso; checklist e demais formulários correspondentes a cada
modalidade de Bolsa Estudantil para cadastro.
Os alunos aprovados, que realizarão o cadastro para o recebimento de quaisquer
Bolsas de Assistência Estudantil (Alimentação, Moradia e Permanência) deverão abrir
uma conta-corrente em qualquer banco de sua preferência, ou conta poupança
(somente da Caixa Econômica Federal) em seu nome para o depósito em espécie,
não sendo permitida conta-salário. A documentação para cada modalidade de
Bolsa está disponível no seguinte formulário: Checklist, o qual o aluno deverá
trazer junto com os demais citados nele.
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 Agosto a 11 de
Agosto de 2017 no horário das: 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00).
Após o prazo, o aluno estará automaticamente eliminado do certame, a não
ocupação das vagas disponíveis por não comparecimento, implicará na convocação dos
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próximos candidatos posicionados no cadastro de reserva, dentro da disponibilidade
orçamentária.
Salientamos que, a aprovação no Processo Seletivo 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, o aluno deverá recorrer ao Edital PROCOM N° 09/2017
para mais informações quanto à sua situação cadastral em cada modalidade de Bolsa
solicitada, ou acionar a CACOM.
Atenciosamente,

Lílian Rodrigues
Assistente Social da Regional Jataí/UFG

Rodrigo Abrão Faria
Assistente Social da Regional Jataí/UFG

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

Prof. Dr. Fernando Paranaiba Filgueira
Diretor da Regional Jataí/UFG
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