MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PROCESSO DE
PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES NOS POLOS EAD DO
CURSO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: A EDUCAÇÃO PARA
INFORMAÇÃO

A Coordenação do Curso de em Letramento Informacional – a educação para a
informação com base no resultado final do processo seletivo do edital n. 20/2014 –
CIAR/UFG, observadas as classificações por cota (geral ou professor da educação
básica), divulga lista de candidatos convocados Em processo de preenchimento de
vagas remanescentes nos pólos EAD do Curso de Letramento Informacional: a
educação para informação.
O candidato deverá se dirigir à secretaria do polo de apoio presencial para o qual se
inscreveu, no período de 18 e 19 de Agosto de 2014, munido dos seguintes
documentos:
a) cópias e originais dos documentos exigidos no ato da inscrição (carteira de
identidade, cpf, comprovante de endereço, diploma de graduação e, no caso de
professores da educação básica, comprovante de vínculo institucional);
b) requerimento em formulário próprio, disponível no polo;
c) uma foto 3×4, recente;
d) cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome do candidato.
Será permitida a matrícula por procuração, destinada especificamente para este fim,
mediante a entrega do respectivo documento, em uma das seguintes modalidades:
a) procuração registrada em cartório competente; ou
b) procuração particular com firma reconhecida.
No ato da matrícula por procuração, será necessário a apresentação do documento
original de identidade do procurador.
Em hipótese nenhuma será permitida a matrícula condicional ou extemporânea.
O candidato classificado que não concretizar a sua matrícula por falta da
documentação exigida ou deixar de comparecer ao local no período fixado para a
matrícula perderá o direito à vaga e será substituído pelo candidato imediatamente

subsequente na lista de classificação, não podendo, por isso, pleitear matrícula a
posteriori, ainda que existam vagas.
As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a
instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o
formulário de forma completa e legível e/ou fornecer dados comprovadamente
inverídicos.
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GOIANÉSIA – (NOVO POLO)
Ilter Junio Bispo
Fabiana Amélia Cruz
Thais Rodrigues Miranda
Célia Araújo Texeira
Tatyane Cristina Camargo dos Santos
Karla Ludovico Vieira Nascimento
Gleyvison Nunes dos Santos
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7,00

Anápolis
Anápolis
Anápolis
Águas Lindas
Anápolis
Anápolis
Anápolis

1

JUSSARA – (NOVO POLO)
José Carlos Bastos Junior

8,50

Anápolis

1

URUAÇU – (NOVO POLO)
Sheila Manço dos Santos

7,50

Anápolis
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