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Errata 02 Editais PROAE nº 02/2013- Bolsa Permanência, 03/2013- Auxílio Transporte, 04/2013- Residência 

Universitária e 05/2013- Auxílio Moradia. 

 

A PROAE informa alteração no item 4.1 que trata das Etapas do Processo Seletivo dos Editais acima citados. 

 

                                                                                                                                       Onde se lê:                    Leia-se:  

ETAPA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA DATA 

 

DIVULGAÇÃO 

DO 

CRONOGRAMA 

DO 

PROCESSO 

SELETIVO 

 

 

Consiste na divulgação do calendário de Entrevistas 

Sociais, bem como divulgação do cronograma do 

Processo Seletivo (contendo datas e locais de divulgação 

do Resultado Parcial, Recursos e Resultado Final), na 

página da PROAE (www.proae.univasf.edu.br), sendo 

de responsabilidade dos estudantes inscritos verificá-los. 

 

 

PROAE 

 

Até 27 de junho de 

2013 

 

Cronograma a ser divulgado 

conforme conclusão das pré-

análises pela equipe da 

PROAE 

(www.proae.univasf.edu.br) 

 

ENTREVISTAS 

SOCIAIS 

 

Etapa obrigatória, onde ocorre o contato presencial do 

estudante com membro da equipe técnica social, 

possibilitando a avaliação socioeconômica das inscrições 

deferidas na análise documental, com vistas à emissão 

de parecer quanto à necessidade da concessão ou não 

do(s) benefício(s).  

 

 

EQUIPE 

TÉCNICA 

PROAE 

Cronograma a ser 

divulgado na 

página da PROAE 

(www.proae.univa

sf.edu.br) dia 27 

de junho de 2013. 

 

Cronograma a ser divulgado 

conforme conclusão das pré-

análises pela equipe da 

PROAE 

(www.proae.univasf.edu.br) 
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Pró Reitora de Assuntos Estudantis 

 

RESULTADO 

PARCIAL 

 

Consiste na divulgação na página da PROAE 

(www.proae.univasf.edu.br), da lista parcial de 

selecionados e de não selecionados com base no número 

de bolsas disponíveis (conforme item 5).   

ATENÇÃO: O Resultado Parcial é passível de 

alterações após análise de recursos pela Equipe Técnica. 

 

PROAE 

A ser divulgado na 

página da PROAE 

(www.proae.univa

sf.edu.br) dia 27 

de junho de 2013. 

 

 

 

_ 

 

RECURSOS 

 

Possibilita ao estudante inscrito contestar o Resultado 

Parcial, através de ferramenta disponível no site 

www.pae.univasf.edu.br. Poderá ser feito até às 23 horas e 

59 minutos dos dias destinados a apresentação de recursos. 

ATENÇÃO: Não serão aceitos como recursos a 

apresentação de documentos que deveriam ser 

apresentados pelos candidatos na etapa de inscrição do 

processo seletivo, bem como a inserção de novos dados 

e/ou de membros familiares. 

 

ESTUDANTES 

A ser divulgado na 

página da PROAE 

(www.proae.univa

sf.edu.br) dia 27 

de junho de 2013. 

 

 

 

 

_ 

 

RESULTADO 

FINAL 

 

Consiste na divulgação da lista final de selecionados e de 

não selecionados na página da PROAE 

(www.proae.univasf.edu.br) com base no número de 

bolsas disponíveis (conforme item 5). 

 

PROAE 

A ser divulgado na 

página da PROAE 

(www.proae.univa

sf.edu.br) dia 27 

de junho de 2013. 

 

 

_ 

http://www.proae.univasf.edu.br/

