
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 10/2022/PROGRAD/UFCA – TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA E ADMISSÃO DE GRADUADOS 2022.1 

RETIFICAÇÃO Nº 01 AO RESULTADO FINAL

A Pró-Reitoria de Graduação, usando de suas atribuições legais, divulga retificação ao resultado final do processo seletivo para Transferência
Voluntária e Admissão de Graduados 2022.1 – Edital Nº 10/2022/PROGRAD/UFCA, publicado no dia 15 de julho de 2022. 

Onde se lê:

 Informamos que em obediência aos subitens 6.1 e 6.2, o candidato APROVADO deverá comparecer impreterivelmente nos dias 18 e 19 de
junho de 2022, das 08:30h às 12:00h e das 14:00h às 16:30h na Pró-Reitoria de Graduação (Bloco I, sala i205) para entregar as documentações
solicitadas (subitens 4.8.5 e 4.8.6).

Leia-se: 

 Informamos que em obediência aos subitens 6.1 e 6.2, o candidato APROVADO deverá comparecer impreterivelmente nos dias 18, 19 e 20 de
julho de 2022,  das 08:30h às 12:00h e das 14:00h às 16:30h na Pró-Reitoria de Graduação (Bloco I, sala i205) para entregar as documentações
solicitadas (subitens 4.8.5 e 4.8.6).
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Onde se lê: 

O candidato aprovado que não comparecer para efetivar a sua matrícula nos dias mencionados (18 e 19 de junho de 2022), será considerado
desistente (item 6.2.1), e chamado para ocupar a vaga, o candidato classificável (obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação das tabelas
em anexo).

Leia-se: 

O candidato aprovado que não comparecer para efetivar a sua matrícula nos dias mencionados (18, 19 e 20 de julho de 2022), será considerado
desistente (item 6.2.1), e chamado para ocupar a vaga, o candidato classificável (obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação das tabelas
em anexo).

Onde se lê: 

No dia 21 de junho de 2022 será divulgada a relação final dos candidatos que efetivaram a matrícula e informados o dia, horário e local para
matrícula  de  possíveis  classificáveis,  no  endereço  eletrônico:  https://www.ufca.edu.br/admissao/graduacao/graduados-e-transferidos/editais-e-
resultados/

Leia-se

No dia  21 de julho  de 2022 será divulgada a relação final dos candidatos que efetivaram a matrícula e informados o dia, horário e local para
matrícula  de  possíveis  classificáveis,  no  endereço  eletrônico:  https://www.ufca.edu.br/admissao/graduacao/graduados-e-transferidos/editais-e-
resultados/
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Onde se lê: 

Juazeiro do Norte-CE, 15 de junho de 2022.

Leia-se

Juazeiro do Norte-CE, 15 de julho de 2022.

Juazeiro do Norte-CE, 18 de julho de 2022.

Original assinado

EDSON OTONIEL DA SILVA
Pró-Reitor Adjunto de Graduação, no exercício da Pró-Reitoria

Universidade Federal do Cariri
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