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RESULTADO DO SORTEIO DAS BOLSAS DE ESTUDOS DO 
CENTRO DE LÍNGUAS   – 2ªCHAMADA

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 UFG – Regional Jataí, a
Divulgação do Resultado do Sorteio das Bolsas de Estudos do Centro de Línguas, Edital CACOM
03/2017.

O Sorteio foi realizado em 25/01/2018, devido ao número de candidatos inscritos ser superior
ao número de bolsas ofertadas. Na 2ªchamada foram 22 (vinte e dois candidatos) com a inscrição
deferida para 14 (quatorze) vagas ofertadas  e, caso haja vagas remanescentes será realizado novo
sorteio com os candidatos restantes (cadastro de reserva), sendo oportunamente divulgado no site da
CACOM.

O  Sorteio  Eletrônico  ocorreu  no  site  http://sorteador.top/sorteio/sortear-numero/ ,  o  qual
gerou um intervalo de 1 a 22 candidatos liberando 14 vagas a serem preenchidas. Caso os alunos
participantes do certame tenham interesse de checar como se deu o resultado,  o Serviço Social
disponibilizará  o  arquivo  no  qual  foi  realizado  o  sorteio. Se  houver  outras  dúvidas  também
procurem a CACOM para mais informações.

Os aprovados estão convocados e deverão comparecer ao Centro de Línguas do dia 05 de
Fevereiro  –  05/02/18  ao  dia  09  de  Fevereiro  –  09/02/18,  a  fim  de  efetivarem  a  matrícula  e
escolherem  os  respectivos  cursos  de  interesse  no  Campus  Riachuelo  –  em  frente  ao  antigo
protocolo.  O  Centro  de  Línguas  poderá  efetuar  contato  telefônico  ou  por  e-mail  não  se
responsabilizando em convocá-los.  Maiores informações,  entrar  em contato:  3606-8124.  Caso o
aluno não tenha disponibilidade nos horários disponíveis dos respectivos cursos, o aluno perderá a
vaga, sendo chamado alunos que se encontram em cadastro de reserva por meio de um novo sorteio
eletrônico.  Segue, em anexo,  o arquivo I  com o resultado do sorteio das Bolsas de Estudos do
Centro de Línguas na 2ªchamada.

Atenciosamente,

___________________________________
            Prof.ª Drª Vera Lúcia Dias da Silva

Coordenadora da CACOM

CACOM – site: https://ccom.jatai.ufg.br
e-mail: assessoriaestudantilcaj@gmail.com                          
Telefone: (64) 3606-8214/8215.




