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Onde se lê: 
 

2.3 Documentação: 
 

VII - No caso de Obtenção de Novo Título, entregar também cópia atenticada do diploma do curso 

de graduação, devidamente registrado, assinado e carimbado pela instituição de origem. 

 

Leia-se: 
 

2.3 Documentação: 
 

VII - No caso de Obtenção de Novo Título, entregar também cópia atenticada do diploma do curso 

de graduação, devidamente registrado, assinado e carimbado pela instituição de origem. No caso de 

diplomas ainda não expedidos, será aceito excepcionalmente a Declaração de Conclusão de Curso, 

fornecida pela instituição de origem em que explicite a data de colação de grau, o ato legal de 

reconhecimento do curso e informações sobre o andamento do registro do Diploma. 

 

 

Onde se lê: 
 

8.9 Os documentos dos candidatos, tanto os classificados quanto os não classificados para o 

preenchimento das vagas deverão ser retirados na Secretaria de cada campus, até dois meses após a 

publicação do resultado final. Após esta data, serão incinerados. 

 

Leia-se: 
 

8.9 Os documentos dos candidatos, tanto os não classificados quanto os classificados que não 

efetuarem a  matrícula, deverão ser retirados na Secretaria de cada campi, até dois meses após a 

publicação do resultado final. Após esta data, serão incinerados. 

 

 

 

 

 



Onde se lê: 

ANEXO I – Cronograma do Processo Seletivo 

EVENTO DATA/PERÍODO 

Inscrição para o Processo Seletivo 22/10 a 01/11/2019 

Divulgação da Classificação 20/11/2019 

Recurso Classificação 21/11/2019 

Resultado Final 22/11/2019 

Matrículas 02 a 04/12/2019 

Matrículas excedentes a partir de 09/12/2019 

 
Leia-se: 

ANEXO I – Cronograma do Processo Seletivo 

EVENTO DATA/PERÍODO 

Inscrição para o Processo Seletivo 22/10 a 15/11/2019 

Divulgação da Classificação 02/12/2019 

Recurso Classificação 03/12/2019 

Resultado Final 05/12/2019 

Matrículas 08 a 10/01/2020 

Matrículas excedentes a partir de 13/01/2020 
 


