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Atenção candidatos pelos grupos A e B nos editais: Concurso Vestibular 2015 e 

PISM (triênio 2012-2014); Vagas Ociosas 2015/1º 2ª reclassificação; e Lista de 

Espera 1ª reclassificação.  

 

 Não haverá atendimentos individualizados presenciais ou telefônicos para 

esclarecimentos de dúvidas sobre o resultado da análise socioeconômica do 

critério de renda bruta familiar mensal igual ou inferior a um salário mínimo e 

meio per capita.  

 Os editais e demais informações publicadas no site da UFJF, página da 

CDARA, serão os meios exclusivos para comunicação de informações relativas 

à análise socioeconômica do critério de renda bruta familiar mensal igual ou 

inferior a um salário mínimo e meio per capita.  

Aos candidatos indeferidos na análise socioeconômica, reproduzimos os Artigos 12 
e 13 do Edital: 

“DOS RECURSOS 

Art. 12. Caberá recurso da decisão da Comissão de Avaliação de Informações 
Socioeconômicas para a própria Comissão, quanto ao conteúdo da decisão recorrida, 
devendo o recorrente: 

I - Entregar do formulário próprio para recurso, preenchido e assinado, disponibilizado no 
endereço eletrônico www.ufjf.br/cdara; 

II- Apresentar os documentos complementares, se for o caso, que justifiquem o recurso e 
os argumentos que o fundamentam claramente. 

III- Protocolar o recurso na Central de Atendimento da UFJF em data e horário que serão 
informados no ato do requerimento de matrícula. (somente no dia 04/03/2015) 

Art. 13. Mantida a decisão da Comissão de Avaliação de Informações Socioeconômicas, 
caberá recurso para o Conselho Universitário da UFJF – CONSU/UFJF, nos termos do 
Res, 05/2013 - CONSU.  

Parágrafo único. A decisão do CONSU é irrecorrível”. 

 

 A interposição de recurso deverá ser feita na Central de Atendimentos da UFJF 

(prédio da reitoria, Campus Juiz de Fora) ou na Secretaria do Campus Avançado 

de Governador Valadares, por meio do formulário específico disponibilizado no site 

do CDARA. 

 O resultado da análise dos recursos será divulgado no dia 06/03/2015 às 17:00 na 

página da CDARA.  

 

Juiz de Fora, 03 de março de 2015. 

Comissão de Avaliação de Informações Socioeconômicas 

Universidade Federal de Juiz de Fora 


