MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA

A Coordenação do Curso de em Letramento Informacional – a educação para a informação
com base no resultado final do convite para remanejamento de candidato ao polo convoca a
aluna abaixo para comparecer ao polo de Goianésia para realizar sua inscrição e matrícula
até dia 20 de agosto de 2014.

A candidata deverá se dirigir à secretaria do polo de apoio presencial para o qual se
manifestou interesse (Goianésia), 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 necessária a apresentação do documento original
de identidade do procurador.
Em hipótese nenhuma será permitida a matrícula condicional ou extemporânea.
A candidata convocada 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.

POLO DE GOIANÉSIA
CLASSIFICAÇÃO GERAL
01

NOTA
8,67

NOME
Patrícia Moreira da Cunha

SITUAÇÃO
Aprovado

Profª Dra. Suely Henrique de Aquino Gomes
Coordenador do Curso de Especialização em Letramento Informacional – a educação para
informação
Prof. Leonardo Barra Santana de Souza
Diretor do CIAR/UFG
Prof. Magno Medeiros
Diretor da Faculdade de Informação e Comunicação

Goiânia, 19 de Agosto de 2014.

