COMUNICADO
NOVOS PRAZOS EDITAL/PRG/Nº.
28/2016 PROCESSO SELETIVO PARA
INGRESSO DE GRADUADOS
PERÍODO LETIVO 2016.2
A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO COMUNICA QUE EM
VIRTUDE DA CONTINUIDADE DA GREVE DOS BANCOS
ESTÁ PRORROGANDO OS PRAZOS PARA
PAGAMENTO DA GRU E PARA A INSCRIÇÃO NO
PROCESSO SELETIVO, CONFORME O DISPOSTO
ABAIXO:

2.1.6 Entregar no Protocolo Geral da UFPB, prédio da Reitoria,
Campus I, até o dia 05 de outubro de 2016, no horário das 08h às
17h, a seguinte documentação:
a) Documento de confirmação de inscrição emitida pelo site:
www.ufpb.br/selecaoufpb, contendo os dados pessoais do candidato
e a opção do curso que o candidato irá concorrer.
b) cópia da GRU quitada até 05/10/2016;
c) cópia autenticada em cartório do Diploma de Graduação ou da
Certidão de Conclusão de Curso, esta última dentro do período de
validade (até 06 meses a contar da data da expedição e não
ultrapassado igual período da data de colação de grau);
d) cópia autenticada em cartório do Histórico Escolar atualizado e
devidamente firmado (a) pela autoridade competente do órgão
emissor;
e) cópia autenticada em cartório do CPF, RG, Certificado de
Reservista (este último para candidato do sexo masculino), Certidão
de Casamento ou Nascimento e certidão de quitação eleitoral que
pode ser acessada no site:
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
f) documentação exigida pela Coordenação do Curso no qual o
interessado pleiteia a inscrição (ver critérios e exigências no
Anexo I do Edital/PRG/Nº. 28/2016).
2.1.7 A documentação para a inscrição de que trata o item 2.1.6
deste Edital poderá também ser enviada para a Coordenação de
Escolaridade - CODESC, Universidade Federal da Paraíba – PróReitoria de Graduação, Prédio da Reitoria – Térreo – Campus I João Pessoa – PB, CEP 58051- 900, por meio de correspondência
registrada, com Aviso de Recebimento (AR) da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos – ECT, sendo somente aceita a solicitação
de inscrição que vier acompanhada da documentação exigida e que
for postada até o dia 05/10/2016.

