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RETIFICAÇÃO Nº 01
(publicada em 24/04/2020)
O Reitor da Universidade do Vale do Taquari - Univates, no uso de suas atribuições
estatutárias, torna pública a retificação do Edital no 028/Reitoria/Univates, de 01 de abril
de 2020, que passa a ter a seguinte redação:
4.2 Todos os inscritos no processo de seleção deverão apresentar a documentação
relacionada
no
Anexo
I
do
Edital
por
meio
do
link
https://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-3771, entre os dias 24/04/2020 e
10/05/2020.
4.2.1 Revogado tacitamente pela redação atual do item 4.2.
4.2.2 Os estudantes que não apresentarem os documentos solicitados no Anexo I no prazo
definido, ou que apresentarem documentos cujas informações sejam divergentes das
apresentadas no momento da inscrição, serão automaticamente desclassificados.
4.2.3 Após conferência e validação dos documentos e informações apresentadas, a
Comissão de Seleção do Programa Ajudarinho poderá vir a realizar entrevistas com os
inscritos.
4.3 A Comissão de Seleção terá autonomia para determinar a ordem de classificação dos
candidatos à bolsa, por critérios subjetivos, baseada em informações e entrevistas.
4.4 A Comissão de Seleção colherá, além dos documentos solicitados no processo de
seleção, outras informações sobre o candidato, por meio de entrevista, visita à residência
ou verificação de documentos, como: desempenho escolar do candidato; idoneidade
financeira, cadastral e judicial do candidato e do grupo familiar; e recebimento de auxílios
públicos pela família.
5. O cronograma do presente Edital é o seguinte:
Etapa

Data ou prazo

Publicação do Edital

01/04/2020

Período de inscrições

De 01/04/2020 a 19/04/2020

Apresentação da documentação pelos inscritos

De 24/04/2020 a 10/05/2020

Análise dos documentos e entrevistas

De 11/05/2020 a 22/05/2020

Divulgação dos três primeiros classificados

Até 27/05/2020

Apresentação dos documentos de fiador(es)

Até 3 (três) dias úteis após a publicação dos
classificados ou envio de e-mail de convocação
de excedente

Entrega do contrato devidamente assinado pelo
estudante e fiador(es)

Até 10 (dez) dias corridos após a sua emissão

Ney José Lazzari
Reitor da Universidade do Vale do Taquari Univates

