SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL
DATA MATRÍCULA: 11/10/2017
LOCAL E HORÁRIO
Serão aceitos documentos de candidatas às vagas remanescentes do curso de Processamento de
derivados do leite, frutas e hortaliças na Sala 08 do Campus Ceres da Universidade Estadual de
Goiás, no período das 13h às 17h.
As candidatas que chegarem fora do horário previsto não estarão aptas a concorrer às vagas com
as demais candidatas.
Havendo mais candidatas que o número de vagas disponíveis será adotado o critério de menor
renda familiar.
DAS MATRÍCULAS
As matrículas serão efetuadas no Campus Ceres do Instituto Federal Goiano.
QUEM ESTÁ APTA A PARTICIPAR DA CHAMADA PRESENCIAL?
Todas as interessadas que atendam aos mesmos requisitos utilizados no Edital nº 024, de 14 de
setembro de 2017 – Edital para seleção de estudantes no âmbito do Programa Mulheres Mil, a
saber:
• Ser do sexo feminino;
• Possuir idade maior de 18 anos;
• Residir nas cidades de Ceres ou de Rialma;
• Ter cadastro no CadÚnico e renda familiar inferior ou igual a 3 salários mínimos; e
• Não possuir vinculo empregatício.
ORDEM DE PRIORIDADE
Em caso de empate, será considerada a maior idade da candidata.
DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
Todos os documentos exigidos no item 5.5 do Edital nº 024, de 14 de setembro de 2017 – Edital
para seleção de estudantes no âmbito do Programa Mulheres Mil, a saber:
• Ficha de inscrição (Anexo I);
• Cópia do cadastro do CadÚnico (fornecida pelo órgão responsável do município em que
a candidata reside/ CRAS);
• Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento com foto e CPF;
• Cópia do comprovante de endereço emitido no máximo há seis meses; e
• Cópia de comprovante de abertura de conta bancária (conta-corrente ou poupança). Não
serão aceitas conta poupança, com mais de um titular ou abertas com CPF diferente ao do
candidato, assim como contas abertas em bancos postais.
Ceres, 09 de outubro de 2017.
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome: _______________________________________________________________________
Carteira de Identidade: ___________________________

CPF: ________________________

Telefone: (____) __________________/ (____) __________________

□ Declaro ter disponibilidade de frequentar as aulas do curso de Processamento de Derivados do
Leite, Frutas e Hortaliças, sendo estas ministradas preferencialmente nas terças, quartas e
quintas-feiras, no período vespertino.

______________________________________________
assinatura da candidata

