UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO
EDITAL Nº 014/2016-DERCA

Boa Vista, 12 de agosto de 2016.

DIVULGA VAGAS REMANESCENTES DO
PROCESSO SELETIVO LEDUCAR PARA
O ANO DE 2016.

A Diretora do Departamento de Registro e Controle Acadêmico da
Universidade Federal de Roraima, tendo em vista o que prevê o Edital n 053/2015CPV, de 11 de setembro de 2015, no item 13.3, torna público os classificados da
lista de espera no processo seletivo LEDUCAR ano letivo de 2016 nos cursos que
terão início no segundo semestre.
1. MATRÍCULA
1.1 O candidato deverá comparecer para entrega da documentação no
período de 18 e 19 de agosto de 2016, no Departamento de Registro e Controle
Acadêmico – DERCA, localizado no bloco IV, da Universidade Federal de
Roraima, no horário das 08h 30min às 11h 30min e das 14h 30mim às 17h 30min,
munidos da documentação especifica, para a entrega de documentos.
1.2 O candidato que deixar de efetuar a entrega da documentação no período
estabelecido no item 1.1 deste edital, perderá automaticamente a vaga, que será
disponibilizada para uma nova lista de convocação.
1.3 Vagas remanescentes disponíveis:
Curso

AC

A1

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA (L)

0

4

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (L)

2

0

Legenda:
AC – Ampla Concorrência.
A1 – Aluno de escola pública com renda familiar INFERIOR a 1,5 salário mínimo autodeclarado preto,
pardo e indígena.

Acácia Duarte
Diretora do DERCA/UFRR

Certifico que este Edital
Foi publicado no mural do DERCA
e Portal de Internet da UFRR.
Em: 12/08/2016
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO:
a) documento oficial de identidade;
b) CPF;
c) título de eleitor e comprovantes de quitação eleitoral das duas últimas eleições;
d) prova de quitação com o serviço militar, se do sexo masculino;
e) certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
f) histórico escolar do Ensino Médio;
g) 01 (uma) fotografia 3 X 4 recente;
h) cópia de Certidão de Nascimento ou Casamento.
i) cópia de comprovante de renda, referente aos últimos três meses anteriores à data DA
MATRÍCULA somente para candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 saláriomínimo per capita, do requerente e de todos os moradores da casa maiores de 18 anos (recibo,
contracheque, Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS, declaração do órgão ou empresa
contratante, declaração de autônomo ou de desemprego).
j) Documento que comprove que o candidato atenda ao item 3 do edital Nº 053/2015-CPV, de 11 de
setembro de 2015, tais como: conta de água, luz, telefone, título de propriedade, declaração da
empresa onde trabalha, ITR (Imposto Territorial Rural), Certidão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral),
declaração de matrícula escolar do filho, com endereço de residência, ou outro documento aceito
pela CPV.
Nota: Cópias autenticadas dispensam a apresentação dos documentos originais.
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