EDITAL Nº 82, DE 19 DE AGOSTO DE 2016.
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PARA 2017 - COLÉGIO DE APLICAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPE - RECIFE - PE.
ERRATA
Em virtude da greve dos bancários, os itens 3.3; 5.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2 e 8.3 do Edital passam a ter as redações
abaixo:
3.3. O candidato que no ato da inscrição, solicitar concorrer às vagas destinadas a alunos oriundos de Escola Pública deverá
comprovar tal condição, no período de 25 a 27/10/2016, na secretaria do CAp/UFPE, no horário de 08 às 13h, através dos
seguintes documentos: Histórico Escolar ou declaração das escolas de origem de que tenha cursado do 1º ao 5º ano,
exclusivamente em Escola Pública, acompanhado da original da certidão de nascimento ou carteira de identidade do
candidato.
5.2. A Taxa de Inscrição deverá ser paga exclusivamente no Banco do Brasil até o 4o (quatro) dia útil contado do término
da greve dos bancários em 2016 e reabertura das agências do Banco do Brasil, através da Guia de Recolhimento da União
(GRU/SIMPLES) a ser gerada após a conclusão do preenchimento do formulário eletrônico de solicitação de inscrição,
competindo ao responsável pela inscrição do candidato guardar o comprovante de pagamento para eventual comprovação
junto à Comissão de Seleção do CAp/UFPE 2017. Alternativamente, a operação dequitação poderá ser efetuada em caixas
eletrônicos do Banco do Brasil, ou pela internet apenas para correntistas daquela instituição bancária. Só serão aceitas
GRU/SIMPLES impressas através do site do CAp/UFPE (www.cap.ufpe.br ou www.ufpe.br/selecaocap2017).
7.2. O DRC poderá ser visualizado no período de 20 e 21/10/2016, para consulta, conferência de dados, correções ou
alterações cadastrais e confirmação do pagamento. O acesso ao DRC se dará mediante a identificação do candidato por
meio do seu CPF e sua senha.
7.3. Caso o DRC não esteja disponível nos endereços eletrônicos www.cap.ufpe.br ou www.ufpe.br/selecaocap2017 nos
dias 20 e 21/10/2016, o Responsável Legal pelo candidato deverá entrar em contato com a Comissão de Seleção do
CAp/UFPE 2017 pelo telefone (81) 98400-2951 ou pelo e-mail selecaocapufpe@gmail.com, para solicitar providências.
7.4. Na constatação de erros ou divergências do DRC, o interessado poderá retificar diretamente os dados e as informações
prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição no site www.cap.ufpe.br ou www.ufpe.br/selecaocap2017 até o dia
21/10/2016.
7.5. Caso não haja manifestação por parte do Responsável Legal quanto à veracidade e exatidão dos dados cadastrais
exibidos no DRC até o dia 21/10/2016, o Responsável Legal assumirá, de forma exclusiva, a responsabilidade sobre as
informações, não havendo possibilidade de qualquer alteração no cadastro após essa data.
8.1. Será divulgada listagem dos candidatos optantes pelo Sistema de Reserva de Vagas no dia 24/10/2016.
8.2. Os candidatos que optaram pelo Sistema de Reserva de Vagas deverão entregar documentos comprobatórios conforme
item 3.3 deste Edital nos dias 25, 26 e 27/10/2016, na Secretaria do CAp/UFPE, no horário de 08 às 13h.
8.3. A listagem dos candidatos que tiveram a documentação comprobatória para reserva de vagas homologados será
divulgada, nos sites www.cap.ufpe.br e www.ufpe.br/selecaocap2017, no dia 16/11/2016.
Permanecem inalteradas todas as demais disposições contidas no Edital Original
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