MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE
Rodovia MGT-367, km 583 nº 5000, Alto do Jacuba, Dimantina/MG
Telefone: (38) 3532-1277– E-mail: copese@ufvjm.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE
SELEÇÃO SERIADA – SASI
EDITAL Nº 35/2018 – RETIFICA O EDITAL N.º 22/2018 – PRIMEIRA ETAPA – Triênio
2018/2020 – SEGUNDA ETAPA – Triênio 2017/2019

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, através da
Coordenação de Processos Seletivos – Copese, torna público a prorrogação do período
de inscrição na primeira etapa – triênio 2018/2020 e segunda etapa – triênio 2017/2019,
Edital nº 22/2018 – SASI.
ONDE SE LÊ:
1.1. As inscrições serão realizadas no período de 31/07/2018 até as 23 horas e 59
minutos de 05/09/2018.
(...)
1.5.5. Imprimir o boleto bancário referente a taxa de inscrição, em impressora laser ou
jato de tinta e efetuar o pagamento até a data de vencimento indicada no próprio boleto.
a) O próprio sistema emitirá o boleto bancário com vencimento em 11 de setembro de
2018;
(...)
1.9. Para solicitar a correção de dados incorretos no Formulário de inscrição da Sasi, o
candidato deverá encaminhar e-mail para copese@ufvjm.edu.br até o dia 06/09/2018,
com as seguintes informações: Nome completo, nº CPF e os dados a serem corrigidos.
Todas as alterações estarão sujeitas à análise da Copese/UFVJM. As alterações
consideradas pertinentes serão realizadas.
(...)
1.16. O candidato que necessitar de atendimento especial para realizar a prova deverá
marcar no formulário de inscrição a opção Portador de Necessidades Especiais e,
obrigatoriamente, imprimir, preencher e assinar o Formulário para Atendimento Especial,
constante do Anexo I deste edital.
I – O Formulário para Atendimento Especial, preenchido e assinado, deverá ser
encaminhado à Copese via correspondência registrada com Aviso de Recebimento – AR,
acompanhado do atestado médico e de uma cópia do comprovante de pagamento da
inscrição, quando for o caso, ou a cópia do comprovante provisório de inscrição, até o dia
06 de setembro de 2018, impreterivelmente, sob pena de indeferimento da condição
especial para realização da prova.
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CRONOGRAMA DA SELEÇÃO SERIADA – SASI
1ª ETAPA TRIENIO 2018/2020 e 2ª ETAPA TRIENIO 2017/2019

PERÍODO

ATIVIDADE

LOCAL

27 de julho de 2018

Publicação do Edital nº22/2018.

www.ufvjm.edu.br/copese

31 de julho a 05 de
setembro de 2018

Inscrições dos candidatos

www.ufvjm.edu.br/copese

Até de 06 de setembro Prazo para solicitar correção dos dados no
de 2018
formulário de inscrição

copese@ufvjm.edu.br

Até 11 de setembro de Prazo para pagamento do boleto da taxa
2018
de inscrição.

-

Postagem ou entrega dos documentos
Até de 06 de setembro
para atendimento especial na realização
de 2018
das provas.

Endereço informado no subitem
1.16 deste Edital.

25 de outubro de 2018

Emissão do Comprovante Definitivo de
Inscrição – CDI

Até 30 de outubro de Prazo para solicitar correção nos dados de
2018
identificação do candidato.

www.ufvjm.edu.br/copese
copese@ufvjm.edu.br

18 de novembro de
2018

Realização das provas

Endereço indicado no CDI

A partir de 20 de
novembro de 2018

Divulgação do arquivo de provas e do
gabarito oficial

www.ufvjm.edu.br/copese

Até dois dias úteis
Entrega ou postagem do formulário para a
após a divulgação do
Endereço informado no subitem
interposição de recurso contra questões
arquivo de provas e do
4.2.1 deste Edital.
da prova e/ou gabarito oficial.
gabarito oficial.
A partir de 30 de
março de 2019.

Consulta ao extrato de acertos na prova
realizada.

www.ufvjm.edu.br/copese

LEIA-SE:
1.1. As inscrições serão realizadas no período de 31/07/2018 até as 23 horas e 59
minutos de 19/09/2018.
(...)
1.5.5. Imprimir o boleto bancário referente a taxa de inscrição, em impressora laser ou
jato de tinta e efetuar o pagamento até a data de vencimento indicada no próprio boleto.
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a) O próprio sistema emitirá o boleto bancário com vencimento em 20 de setembro de
2018;
(...)
1.9. Para solicitar a correção de dados incorretos no Formulário de inscrição da Sasi, o
candidato deverá encaminhar e-mail para copese@ufvjm.edu.br até o dia 24/09/2018,
com as seguintes informações: Nome completo, nº CPF e os dados a serem corrigidos.
Todas as alterações estarão sujeitas à análise da Copese/UFVJM. As alterações
consideradas pertinentes serão realizadas.
(...)
1.16. O candidato que necessitar de atendimento especial para realizar a prova deverá
marcar no formulário de inscrição a opção Portador de Necessidades Especiais e,
obrigatoriamente, imprimir, preencher e assinar o Formulário para Atendimento Especial,
constante do Anexo I deste edital.
I – O Formulário para Atendimento Especial, preenchido e assinado, deverá ser
encaminhado à Copese via correspondência registrada com Aviso de Recebimento – AR,
acompanhado do atestado médico e de uma cópia do comprovante de pagamento da
inscrição, quando for o caso, ou a cópia do comprovante provisório de inscrição, até o dia
24 de setembro de 2018, impreterivelmente, sob pena de indeferimento da condição
especial para realização da prova.
CRONOGRAMA DA SELEÇÃO SERIADA – SASI
1ª ETAPA TRIENIO 2018/2020 e 2ª ETAPA TRIENIO 2017/2019

PERÍODO

ATIVIDADE

LOCAL

27 de julho de 2018

Publicação do Edital nº22/2018.

www.ufvjm.edu.br/copese

31 de julho a 19 de
setembro de 2018

Inscrições dos candidatos

www.ufvjm.edu.br/copese

Até 24 de setembro de Prazo para solicitar correção dos dados no
2018
formulário de inscrição

copese@ufvjm.edu.br

Até 20 de setembro de Prazo para pagamento do boleto da taxa
2018
de inscrição.

-

Postagem ou entrega dos documentos
Até 24 de setembro de
para atendimento especial na realização
2018
das provas.

Endereço informado no subitem
1.16 deste Edital.

25 de outubro de 2018

Emissão do Comprovante Definitivo de
Inscrição – CDI

Até 30 de outubro de Prazo para solicitar correção nos dados de
2018
identificação do candidato.

www.ufvjm.edu.br/copese
copese@ufvjm.edu.br
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18 de novembro de
2018

Realização das provas

Endereço indicado no CDI

A partir de 20 de
novembro de 2018

Divulgação do arquivo de provas e do
gabarito oficial

www.ufvjm.edu.br/copese

Até dois dias úteis
Entrega ou postagem do formulário para a
após a divulgação do
Endereço informado no subitem
interposição de recurso contra questões
arquivo de provas e do
4.2.1 deste Edital.
da prova e/ou gabarito oficial.
gabarito oficial.
A partir de 30 de
março de 2019.

Consulta ao extrato de acertos na prova
realizada.

www.ufvjm.edu.br/copese

Diamantina, 05 de setembro de 2018.

Alessandra Neves Orsetti Araújo
Coordenadora – COPESE/ UFVJM

Profª. Drª Leida Calegário de Oliveira
Pró-Reitora de Graduação
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