SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PRE
COMISSÃO DE PROCESSOS VESTIBULARES – COMPROV
EDITAL PRE Nº 03/2018
(VESTIBULAR EDUCAÇÃO DO CAMPO 2018.1)

O

PRÓ-REITOR

DE

ENSINO

e

o

PRESIDENTE

DA

COMPROV,

DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, no uso de suas atribuições,
considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos
administrativos de sua discricionariedade, RETIFICAM o Edital Nº 53, de 20
de dezembro de 2017, que disciplina o Processo Seletivo Vestibular 2018.1,
para provimento exclusivo de 50 (cinquenta) vagas no Curso de Graduação
em Educação do Campo, modalidade licenciatura, cujo processo passará a
seguir as seguintes disposições:

1. Do Calendário

Período de Inscrição

15 de janeiro a 16 de fevereiro de
inscrições

2018
22 de fevereiro de 2018

homologadas
Divulgação da concorrência e do

27 de fevereiro de 2018

local de prova
Data da Prova

06 de março de 2018, das das 14:00

Divulgação

das

Específica

de

Habilidade

às 18:00 h

3. Das Inscrições no processo seletivo
3.1.
As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet no
sítio www.ufcg.edu.br, no período de 15 de janeiro a 16 de fevereiro
de 2018.
3.3.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:

a) acessar o sítio http://www.ufcg.edu.br ;
b) preencher integralmente o formulário de inscrição, informando

os
dados dos documentos de identidade, CPF (Cadastro de Pessoa Física),
Título de Eleitor, Certificado de Alistamento Militar ou equivalente (para
pessoas do sexo masculino).

c) assinalar, após ler atenta e integralmente este edital, sua opção para
concorrer ou não às vagas reservadas aos candidatos surdos,
observando o atendimento aos requisitos correspondentes a essa opção;
d) criar uma senha de acesso ao sistema com as características
descritas no item
e) imprimir a GRU (Guia de Recolhimento da União), com o valor total do
documento, correspondente à taxa de inscrição;

f)

confirmar a DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA SOCIOECONÔMICA, quando for
o caso;
g) Informar um e-mail válido e o consultar com periodicidade (inclusive a
pasta de SPAM ou mecanismos de bloqueio de e-mails), visto que
informações importantes durante o período de inscrição serão enviadas
para o e-mail informado;

h) Verificar se a inscrição foi concluída com sucesso.

10. Das Provas
10.10. A prova será realizada no dia 04 de março de 2018 e terá
duração de 4 horas, com início às 14 horas e encerramento às 18
horas.

Campina Grande, 08 de fevereiro de 2018

Alarcon Agra do Ó
Pró-Reitor de Ensino

Antonio José da Silva
Presidente da COMPROV

