MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
RETIFICAÇÃO N.º 1 DO EDITAL N.º 8/2019
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 05/06/2019, SEÇÃO 3, PÁGINA 95
A VICE-REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no exercício da Reitoria, usando de suas atribuições
estatutárias e regimentais, resolve retificar o item 5 do Edital nº 8, publicado no D.O.U. de 20/05/2019, seção 3,
páginas 78 a 80, que passa a vigorar com a seguinte redação:
5. DA ISENÇÃO DA INSCRIÇÃO:
5.1. O benefício de isenção do pagamento da taxa de inscrição poderá ser concedido ao candidato que preencher
os requisitos estabelecidos no Decreto nº 6.593, de 02/10/2008 e na Lei nº 13.656, de 30/04/2018, mediante
solicitação expressa.
5.2. O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico –
ou que for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, de 26/06/2007, poderá
requerer isenção da taxa de inscrição.
5.2.1. O candidato que pretende fazer uso do direito estabelecido no item 5.2 terá 05 (cinco) dias corridos a partir
do início das inscrições para tal, requerendo a isenção da taxa de inscrição através do preenchimento do Número
de Identificação Social (NIS) na ficha de inscrição.
5.2.2. O candidato membro da família de baixa renda deverá apresentar no ato da instalação do concurso a
declaração de atendimento desta condição.
5.3. O candidato que for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nos
termos da Lei Federal nº 13.656, de 30/04/2018, poderá requerer isenção da taxa de inscrição.
5.3.1. O candidato que pretende fazer uso do direito estabelecido no item 5.3 terá 05 (cinco) dias corridos a partir
do início das inscrições para tal e deverá fazer upload da documentação digitalizada que comprove a doação de
medula na ficha de inscrição.
5.3.1.1. A documentação deverá estar legível e ser digitalizada em um único arquivo no formato pdf.
5.3.1.2. Será considerado, para comprovação de que o candidato efetivou a doação de medula óssea, o
documento expedido pela unidade coletora que deverá estar assinada pela autoridade competente, constando a
qualificação civil (nome completo, CPF e endereço) do doador com a data de realização da doação.
5.3.1.3. Não será considerado como comprovante de doação de medula óssea o simples cadastro realizado com a
coleta de amostra de sangue do candidato no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME).
5.3.1.4. Não será aceita, em hipótese nenhuma, a entrega de versão impressa dos comprovantes de doação, bem
como o seu encaminhamento via e-mail.
5.3.1.5. Não será considerada a doação de plaquetas ou de qualquer outro componente sanguíneo.
5.3.1.6. O candidato doador de medula óssea deverá apresentar no ato da instalação do concurso a
documentação de atendimento desta condição.
5.4. Será automaticamente indeferida a solicitação de isenção, cujos dados estejam incompletos e/ou incorretos.
5.5. A UFG divulgará em seu sítio na internet – SISCONCURSO (www.ufg.br), com pelo menos 03 (três) dias de
antecedência do encerramento das inscrições, se o candidato foi contemplado com a isenção.
5.6. O candidato que obtiver a isenção da taxa de inscrição deverá atender todos os demais itens constantes no
presente edital e no edital específico.
5.7. O candidato que requereu isenção da taxa de inscrição de acordo com este edital e edital específico e não
atendeu o disposto no Decreto n.º 6.593/2008, de 02/10/2008, e na Lei nº 13.656/2018, de 30/04/2018, deverá
efetuar o pagamento da taxa de inscrição e atender os demais itens do presente edital e do edital específico.
5.8. O prazo para pagamento da taxa de inscrição para os candidatos que não forem contemplados com a isenção
é até a data prevista para o vencimento da GRU.
Goiânia, 04 de junho de 2019.
Profª Sandramara Matias Chaves
Vice-Reitor no exercício da Reitoria
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