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RETIFICAÇÃO Nº 02, EM 11 DE ABRIL DE 2016

ONDE SE LÊ:

No item 6. DA AVALIAÇÃO SOCIAL
6.1 A seleção  dos(as)  candidatos(as)  far-se-á  por  análise  de critérios  socioeconômicos como
definidores  da  classificação.  A  condição  de  vulnerabilidade  socioeconômica  será  analisada
considerando os indicadores tais como renda per capita, a origem escolar, origem domiciliar, o
recebimento (pelo/a estudante ou pelo membro da família)  de Benefícios Socioassistenciais e
outras informações de acordo com as obtidas no questionário socioeconômico e/ou entrevista
social. Conforme Barema disposto no anexo II
6.5 Cada uma dessas etapas(análise documental  e entrevista social)  constituirá 50% da
avaliação realizada no processo de seleção dos estudantes

LEIA-SE:

6. DA AVALIAÇÃO SOCIAL
6.1  A seleção dos(as)  candidatos(as)  far-se-á  por  análise  de  critérios  socioeconômicos
como definidores da classificação.  A condição de vulnerabilidade socioeconômica será
analisada  considerando  os  indicadores  tais  como  renda  per  capita,  a  origem  escolar,
origem  domiciliar,  o  recebimento  (pelo/a  estudante  ou  pelo  membro  da  família)  de
Benefícios  Socioassistenciais  e  outros,  de  acordo  com  as  informações  obtidas  no
questionário socioeconômico e na documentação.

O Barema disposto no anexo II, não contará como ferramenta de avaliação.
6.5  A avaliação  será  realizada  a  partir  da  análise  documental  que  constituirá  100% da
avaliação realizada no processo de seleção de estudantes.

ONDE SE LÊ:

11.1 A data para inscrição e etapas será de acordo com o cronograma das tabelas 4 e 5.

Tabela 4: CRONOGRAMA ESTUDANTES VETERANOS

Etapa Data

Lançamento do Edital 14 de março

Período de inscrições 15 de março a 1° de abril

Análise da documentação 4 a 8 de abril

Divulgação dos selecionados para entrevista social
(Caso necessário haverá entrevista social)

11 de abril



Período de entrevistas 13 a 25 de abril

Divulgação do Resultado Preliminar de todos os 
auxílios

04 de maio

Solicitação de recursos 05 e 06 de maio

Resultado Final pós-recurso 11 de maio

Assinatura do termo de adesão 12 de maio

LEIA-SE:

11.1 A data para inscrição e etapas será de acordo com o cronograma das tabelas 4 e 5.

Tabela 4: CRONOGRAMA ESTUDANTES VETERANOS

Etapa Data

Lançamento do Edital 14 de março

Período de inscrições 15 de março a 1° de abril

Análise da documentação 4 de abril a 3 maio

Divulgação do Resultado Preliminar de todos os 
auxílios

04 de maio

Solicitação de recursos 05 e 06 de maio

Resultado Final pós-recurso 11 de maio

Assinatura do termo de adesão 12 de maio

Tabela 5: CRONOGRAMA ESTUDANTES NOVATOS

Etapa Data

Período de inscrições 27 de abril a 06 de maio

Análise Documental 09 a 20 de maio

Divulgação do Resultado Preliminar de todos os 
auxílios

23 de maio

Solicitação de recursos 24 de maio

Resultado Final pós-recurso 30 de maio

Assinatura do termo de adesão 31 de maio

02.Os demais itens do edital 09/2016 permanecem inalterados.

Petrolina, 11 de abril de 2016.

Fabiano Almeida Marinho
Diretor Geral do Campus Petrolina


