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UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE
SELEÇÃO SERIADA – SASI
EDITAL Nº 26/2019 – REABERTURA DO PRAZO DE INSCRIÇÕES E
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 18/2019
PRIMEIRA ETAPA – Triênio 2019/2021 – SEGUNDA ETAPA – Triênio 2018/2020
A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, através da Coordenação de
Processos Seletivos – Copese, torna público a REABERTURA do período de inscrição para a Primeira Etapa –
Triênio 2019/2021 e Segunda Etapa – Triênio 2018/2020, Edital nº 18/2019 – Sasi e a RETIFICAÇÃO dos
prazos.
1. Serão aceitas as inscrições realizadas no período de 18/09/2019 até as 23 horas e 59 minutos do dia
24/09/2019.
2. Em decorrência da reabertura das inscrições, serão RETIFICADOS os seguintes prazos:
ONDE SE LÊ:
3.5.5.1 O próprio sistema emitirá o boleto bancário com vencimento em 12 de setembro de 2019;
LEIA-SE:
3.5.5.1 O próprio sistema emitirá o boleto bancário com vencimento em 25 de setembro de 2019;
ONDE SE LÊ:
3.5.5.6 Agendamentos bancários sem a devida comprovação de efetivação do pagamento, bem como
pagamentos efetuados após o dia 12/09/2019, não serão considerados, o que implicará a não confirmação
da inscrição;
LEIA-SE:
3.5.5.6 Agendamentos bancários sem a devida comprovação de efetivação do pagamento, bem como
pagamentos efetuados após o dia 25/09/2019, não serão considerados, o que implicará a não confirmação
da inscrição.
I - Mesmo que a agência bancária receba o valor correspondente ao boleto, após o dia 25/09/2019,
a inscrição NÃO será confirmada e o valor pago NÃO será devolvido em nenhuma hipótese, salvo
anulação plena ou cancelamento do processo seletivo.
ONDE SE LÊ:
3.5.5.10 O candidato que deixar para efetuar o pagamento no último dia, 12 de setembro de 2019, deverá
ficar atento ao horário de compensação do banco.
LEIA-SE:
3.5.5.10 O candidato que deixar para efetuar o pagamento no último dia, 25 de setembro de 2019, deverá
ficar atento ao horário de compensação do banco.
ONDE SE LÊ:
3.5.5.11 É de inteira responsabilidade do candidato a Conferência do Pagamento da Taxa de Inscrição.
No período de 16 a 20/09/2019 o candidato deverá conferir o status da sua inscrição. Caso não esteja
confirmado o pagamento da taxa de inscrição, o interessado deverá entrar em contato com a Copese, via
e-mail: copese@ufvjm.edu.br , anexar cópia digital de seu comprovante de pagamento, obrigatoriamente
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no formato PDF ou JPG. Sua inscrição só será confirmada após a comprovação de que o pagamento foi
realizado até o dia 12/09/2019.
LEIA-SE:
3.5.5.11 É de inteira responsabilidade do candidato a Conferência do Pagamento da Taxa de Inscrição.
No período de 27/09/2019 a 02/10/2019 o candidato deverá conferir o status da sua inscrição. Caso não
esteja confirmado o pagamento da taxa de inscrição, o interessado deverá entrar em contato com a
Copese, via e-mail: copese@ufvjm.edu.br , anexar cópia digital de seu comprovante de pagamento,
obrigatoriamente no formato PDF ou JPG. Sua inscrição só será confirmada após a comprovação de que o
pagamento foi realizado até o dia 25/09/2019.
ONDE SE LÊ:
3.5.5.12 Após o dia 20/09/2019, não serão aceitas comprovações de pagamentos. Portanto, aquele que
deixar de observar o disposto no subitem 3.5.5.11, não terá o direito a recorrer posteriormente.
LEIA-SE:
3.5.5.12 Após o dia 02/10/2019, não serão aceitas comprovações de pagamentos. Portanto, aquele que
deixar de observar o disposto no subitem 3.5.5.11, não terá o direito a recorrer posteriormente.
ONDE SE LÊ:
3.8. Após confirmada a inscrição NÃO serão permitidas alterações nas informações contidas na Ficha de
Inscrição.
I – Caso o candidato identifique algum erro, após a confirmação da inscrição, poderá solicitar, via email, o cancelamento para realizar nova inscrição.
II – Somente poderá solicitar o cancelamento da inscrição o candidato que NÃO tenha realizado o
pagamento referente a taxa de inscrição.
III – O prazo para solicitar o cancelamento da inscrição será até o dia 08/09/2019, impreterivelmente.
IV – Para solicitar o cancelamento da inscrição o candidato deverá encaminhar para o e-mail:
copese@ufvjm.edu.br a solicitação contendo os dados:
a) Nome completo;
b) CPF;
c) Número da identidade;
d) Número da inscrição que deseja cancelar;
e) cópia do documento de identidade digitalizado.
LEIA-SE:
3.8. Após confirmada a inscrição NÃO serão permitidas alterações nas informações contidas na Ficha de
Inscrição.
I – Caso o candidato identifique algum erro, após a confirmação da inscrição, poderá solicitar, via email, o cancelamento para realizar nova inscrição.
II – Somente poderá solicitar o cancelamento da inscrição o candidato que NÃO tenha realizado o
pagamento referente a taxa de inscrição.
III – O prazo para solicitar o cancelamento da inscrição será até o dia 22/09/2019, impreterivelmente.
IV – Para solicitar o cancelamento da inscrição o candidato deverá encaminhar para o e-mail:
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copese@ufvjm.edu.br a solicitação contendo os dados:
a) Nome completo;
b) CPF;
c) Número da identidade;
d) Número da inscrição que deseja cancelar;
e) cópia do documento de identidade digitalizado.
ONDE SE LÊ:
3.13.1. Atendimento Especializado para candidato com necessidades especiais: marcar no formulário
de inscrição, no campo: “Condições especiais para a prova” a opção referente à sua necessidade e,
obrigatoriamente, imprimir, preencher e assinar o Formulário para Atendimento Especial, constante do
Anexo II deste edital.
I – O Formulário para Atendimento Especializado, preenchido e assinado, deverá ser encaminhado à
Copese, até o dia 11 de setembro de 2019, impreterivelmente, via correspondência registrada com
Aviso de Recebimento – AR, acompanhado de:
LEIA-SE:
3.13.1. Atendimento Especializado para candidato com necessidades especiais: marcar no formulário
de inscrição, no campo: “Condições especiais para a prova” a opção referente à sua necessidade e,
obrigatoriamente, imprimir, preencher e assinar o Formulário para Atendimento Especial, constante do
Anexo II deste edital.
I – O Formulário para Atendimento Especializado, preenchido e assinado, deverá ser encaminhado à
Copese, até o dia 25 de setembro de 2019, impreterivelmente, via correspondência registrada com
Aviso de Recebimento – AR, acompanhado de:
ONDE SE LÊ:
3.13.3.1 O participante que desejar o Atendimento pelo Nome Social poderá solicitá-lo via e-mail para:
copese@ufvjm.edu.br até o dia 11 de setembro de 2019.
LEIA-SE:
3.13.3.1 O participante que desejar o Atendimento pelo Nome Social poderá solicitá-lo via e-mail para:
copese@ufvjm.edu.br até o dia 25 de setembro de 2019.
ONDE SE LÊ:
3.14. O Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI estará disponível no site da UFVJM, a partir do dia
14 de outubro de 2019.
LEIA-SE:
3.14. O Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI estará disponível no site da UFVJM, a partir do dia
22 de outubro de 2019.
ONDE SE LÊ:
3.16. O candidato que constatar algum dado de sua identificação incorreto no Comprovante Definitivo de
Inscrição – CDI deverá entrar em contato com a Copese até o dia 17 de outubro de 2019. Após essa data,
não serão aceitas quaisquer reclamações, nem será possível realizar correções nos dados.
LEIA-SE:
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3.16. O candidato que constatar algum dado de sua identificação incorreto no Comprovante Definitivo de
Inscrição – CDI deverá entrar em contato com a Copese até o dia 25 de outubro de 2019. Após essa data,
não serão aceitas quaisquer reclamações, nem será possível realizar correções nos dados.

ONDE SE LÊ:
ANEXO I
CRONOGRAMA DA SELEÇÃO SERIADA – SASI
1ª ETAPA TRIÊNIO 2019/2021 e 2ª ETAPA TRIÊNIO 2018/2020
PERÍODO

ATIVIDADE

LOCAL

(...)

(...)

(...)

Até dia 08 de setembro Prazo para solicitar cancelamento da inscrição
de 2019
para corrigir dados. (Ver item 3.8)

e-mail: copese@ufvjm.edu.br

Até 12 de setembro de Prazo para pagamento do boleto da taxa de
2019
inscrição.
16 a 20 de setembro
de 2019

Conferência
Inscrição.

do

Pagamento

da

Taxa

------------------de

Postagem ou entrega dos documentos para
Até de 11 de setembro
atendimento especializado, específico e uso do
de 2019
nome social na realização das provas.
14 de outubro de 2019

Emissão do Comprovante Definitivo de Inscrição
– CDI

Até 17 de outubro de
Prazo para solicitar correção no CDI.
2019
(...)

http://www.ufvjm.edu.br/copese/sasi.html
Endereço informado no subitem 3.13.1
deste Edital.
http://www.ufvjm.edu.br/copese/sasi.html
e- mail: copese@ufvjm.edu.br

(...)

(...)

LEIA-SE:
ANEXO I
CRONOGRAMA DA SELEÇÃO SERIADA – SASI
1ª ETAPA TRIÊNIO 2019/2021 e 2ª ETAPA TRIÊNIO 2018/2020
PERÍODO

ATIVIDADE

LOCAL

(...)

(...)

(...)

18 a 25 de setembro Reabertura do prazo para Inscrições dos
de 2019
candidatos
Até dia 22 de
setembro de 2019

Prazo para solicitar cancelamento da inscrição
para corrigir dados. (Ver item 3.8)

Até 25 de setembro Prazo para pagamento do boleto da taxa de
de 2019
inscrição.

http://www.ufvjm.edu.br/copese/sasi.html
e-mail: copese@ufvjm.edu.br
-------------------
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27 de setembro a 02
de outubro de 2019

Conferência
Inscrição.

do

Pagamento

da

Taxa

de

Postagem ou entrega dos documentos para
Até de 25 de setembro
atendimento especializado, específico e uso do
de 2019
nome social na realização das provas.
22 de outubro de 2019

Emissão do Comprovante Definitivo de Inscrição
– CDI

Até 25 de outubro de
Prazo para solicitar correção no CDI.
2019
(...)

(...)

http://www.ufvjm.edu.br/copese/sasi.html
Endereço informado no subitem 3.13.1
deste Edital.
http://www.ufvjm.edu.br/copese/sasi.html
e- mail: copese@ufvjm.edu.br
(...)
Diamantina, 18 de setembro de 2019.

Alessandra Neves Orsetti Araújo
Coordenadora – COPESE/ UFVJM

Prof. Dr. Ronaldo Luis Thomasini
Pró-Reitor de Graduação em exercício
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