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CHAMADA DE SUPLENTES
A Coordenação do Curso de Especialização em Informática Instrumental para
Professores da Educação Básica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 3ª
Edição, no uso de suas atribuições legais, divulga o 4º chamamento dos candidatos
classificados para a lista de espera e aptos para a realização da matrícula, seguindo
as orientações abaixo:

1. MATRICULA
Para a realização da matrícula, os candidatos selecionados deverão providenciar
cópia autenticada do diploma de graduação (frente e verso) que poderá ser
entregue pessoalmente ou por meio de postagem no serviço de Correios.
1.1 Para envio pelos Correios, os selecionados deverão enviar cópia
autenticada do diploma de graduação, por SEDEX, com postagem
máxima até 04/08/2017 para o seguinte endereço: CINTED / UFRGS Av. Paulo Gama, 110 - Prédio 12105 – Sala 334 - Bairro Farroupilha Porto Alegre - Rio Grande do Sul
CEP: 90040-060.
1.1.1 A Universidade e a Comissão Organizadora deste processo de
seleção não se responsabilizarão por correspondências extraviadas ou
postadas após o período determinado neste item, casos em que as
matrículas não serão efetuadas.
1.2 Para entrega na secretaria do curso (em mãos), os selecionados
deverão comparecer, durante o período de 03/08/2017 a 04/08/2017, no
horário das 14h às 17h, no seguinte endereço: Av. Paulo Gama, 110 –
Prédio 12105 – 3º andar – Sala 334, com a cópia autenticada (frente e
verso) do diploma de graduação.
1.2.1 A autenticação poderá ser feita através de carimbo confere com
original com assinatura e identificação servidor público da escola de
origem, da secretaria do curso (no endereço e horários especificados no
item 1.2) ou em cartório.
1.3 Caso o candidato selecionado não tenha ainda recebido o diploma poderá
entregar na matrícula o comprovante de colação de grau e atestado de
estar aguardando a expedição de diploma de graduação. Neste caso, o
diploma deverá ser apresentado em até 30 dias após o início do curso.

2. CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA LISTA DE ESPERA E APTOS PARA
REALIZAR A MATRÍCULA

Classificação na lista de espera
107
108

Candidato
Michele Rossoni Rosa
Katia Cristina Lopes Das Neves

3. DISPOSIÇÕES GERAIS
Eventuais
dúvidas
poderão
ser
sanadas
através
informatica-instrumental@cinted.ufrgs.br ou telefone (51) 3308-3895.

Porto Alegre, 02/08/2017.
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