SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO

Edital Complementar n° 001/2016
O diretor do do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação no uso de suas atribuições
legais e estatutárias e de conformidade com a resolução nº 01/88 – E.C.U., de 08/01/1988, conselho
diretor de 24/11/2016, e pela deliberação do conselho diretor realizado em 24/11/2016, faz público
o presente edital complementar que:
I. Altera as datas do Edital nº 002/2016 de acordo com os itens abaixo relacionados:
Onde se lê:
1.1 O sorteio público será realizado no dia 21 de janeiro de 2017 (sábado), a partir das 8h, pela
Universidade Federal de Goiás por meio do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação contando com a participação dos presentes
Leia-se:
1.1 O sorteio público será realizado no dia 28 de janeiro de 2017 (sábado), a partir das 8h, pela
Universidade Federal de Goiás por meio do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação contando com a participação dos presentes
Onde se lê:
2.2 Além das vagas existentes a serem divulgadas em 17/01/2017 (terça-feira), serão sorteados
candidatos à lista de espera que poderão ser convocados a efetivarem sua matrícula até o dia
31/08/2017, de acordo com o surgimento de vagas, exceto os componentes da lista de espera para a
3ª série do Ensino Médio que só serão chamados até o dia 31/03/2017.
Leia-se:
2.2 Além das vagas existentes a serem divulgadas em 24/01/2017 (terça-feira), serão sorteados
candidatos à lista de espera que poderão ser convocados a efetivarem sua matrícula até o dia
31/08/2017, de acordo com o surgimento de vagas, exceto os componentes da lista de espera para a
3ª série do Ensino Médio que só serão chamados até o dia 31/03/2017.
Onde se lê:
5.1 O número de vagas para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano) e para o
Ensino Médio para o ano letivo de 2017 será publicado no dia 17/01/2017 (terça-feira), no site do
CEPAE (www.cepae.ufg.br) e no mural de avisos do CEPAE.
Leia-se:
5.1 O número de vagas para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano) e para o
Ensino Médio para o ano letivo de 2017 será publicado no dia 24/01/2017 (terça-feira), no site do
CEPAE (www.cepae.ufg.br) e no mural de avisos do CEPAE.
Onde se lê:
9.1 O sorteio das vagas será realizado no dia 21 de janeiro de 2017 (sábado) a partir das 8h, no
pátio coberto do CEPAE.

Leia-se:
9.1 O sorteio das vagas será realizado no dia 28 de janeiro de 2017 (sábado) a partir das 8h, no
pátio coberto do CEPAE.
Onde se lê:
10.1 A lista dos candidatos sorteados será publicada na página do CEPAE (www.cepae.ufg.br) e no
mural do CEPAE no dia 24 de janeiro de 2017.
Leia-se:
10.1 A lista dos candidatos sorteados será publicada na página do CEPAE (www.cepae.ufg.br) e no
mural do CEPAE no dia 31 de janeiro de 2017.
Onde se lê:
11.1 Os candidatos excedentes da lista de espera devem aguardar surgimento de vagas, sendo
convocados pela secretaria a partir do dia 06/02/2017 via telefone e edital de chamamento.
11.1.1 O edital de chamamento será publicado no site do CEPAE a partir de 06/02/2017.
Leia-se:
11.1 Os candidatos excedentes da lista de espera devem aguardar surgimento de vagas, sendo
convocados pela secretaria a partir do dia 13/02/2017 via telefone e edital de chamamento.
11.1.1 O edital de chamamento será publicado no site do CEPAE a partir de 13/02/2017
Onde se lê:
12.1 As matrículas dos alunos novatos serão realizadas obedecendo ao seguinte cronograma:
Turmas
Crianças da Educação Infantil
Alunos do 1º ano do Ensino Fundamental

Data
30/01/2017
30/01/2017

Alunos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental

31/01/2017

Alunos da 1ª a 3ª séries Ensino Médio

31/01/2017

Horário/local
Das 8h às 16h na secretaria
do CEPAE.

Leia-se:
12.1 As matrículas dos alunos novatos serão realizadas obedecendo ao seguinte cronograma:
Turmas
Crianças da Educação Infantil
Alunos do 1º ano do Ensino Fundamental

Data
07/02/2017
07/02/2017

Alunos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental

08/02/2017

Alunos da 1ª a 3ª séries Ensino Médio

08/02/2017

Horário/local
Das 8h às 16h na secretaria
do CEPAE.

Os demais itens do edital permanecem inalterados.
Goiânia, 25 de novembro de 2016
Prof. Dr. Alcir Horácio da Silva
Diretor do CEPAE / PROGRAD / UFG
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