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EDITAL Nº 005/2020 - SEGUNDO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL  - RETIFICAÇÃO

 

PROCESSO Nº 23106.082480/2020-98

 

A Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS), do Decanato de Assuntos Comunitários (DAC) da
Universidade de Brasília (UnB), no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital nº 005/2020 que
estabelece novas inscrições para o II Auxílio Alimentação Emergencial para estudantes dos cursos de
graduação e de pós-graduação stricto sensu da Universidade de Brasília (UnB), no contexto da retomada
remota das a�vidades acadêmicas do ano de 2020.  A adoção desta estratégia emergencial é jus�ficada
pelas medidas estabelecidas para o controle da Covid-19, caracterizada como pandemia pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) desde 11 de março de 2020.   

 

onde se lê:

4. DO NÚMERO DE VAGAS E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

4.1 Serão disponibilizadas até 356 vagas.  

4.2 Os participantes serão classificados de acordo com a somatória dos itens abaixo, que são
cumulativos e serão selecionados da maior para a menor pontuação, dentro do número de
vagas previstas neste edital: 

1. Estudantes Participantes dos Programas de Assistência Estudantil da UnB (PPAES) receberão a
pontuação: 01; 

      2. Estudantes de graduação ingressantes na Universidade pelo sistema de cotas para escola pública,
modalidade baixa renda, receberão a pontuação: 01;

 

leia-se:

 

2. Estudantes de graduação que, durante o processo seletivo de ingresso na Universidade de Brasília, foram
avaliados pelo Cebraspe como aptos a ingressar pela cota para escola pública na modalidade baixa renda,
receberão a pontuação: 01;

Documento assinado eletronicamente por Ileno Izidio da Costa, Decano(a) do Decanato de Assuntos
Comunitários, em 08/09/2020, às 20:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5686830 e
o código CRC 25A000D8.
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