
Informações
Só foram consideradas as inscrições realizadas até 23:59 do dia 9 de fevereiro de 2018 (prazo
último do edital).

Acesse  o  resultado  por  instituição  (lembre-se  de  procurar  sua  inscrição  pela  instituição
associada para a qual você realizou sua inscrição).

Até segunda feira (dia 19.2) divulgaremos o local das provas.

Para interposição de recursos, veja abaixo as regras do edital.

8. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

8.1 Serão admitidos recursos, no prazo de quarenta e oito horas, a partir da divulgação dos
resultados  parciais  das fases de inscrição,  prova de  conhecimentos  e  defesa de carta  de
intenções. 

8.2 O candidato que desejar interpor recurso deverá adotar os seguintes procedimentos: 

8.2.1  acessar  o  endereço  eletrônico  www.profsocio.ufc.br,  no  qual  estará  disponível  o
requerimento para recurso; 

8.2.2 preencher integralmente o requerimento, de acordo com as instruções específicas; 

8.2.3 enviar eletronicamente o requerimento para o endereço inscricaoprofsocio@gmail.com
e imprimir o comprovante de solicitação.

12.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que:
a) prestar declarações falsas ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da
seleção; b) for encontrado praticando, ativa ou passivamente, qualquer tipo de fraude, ato de
indisciplina ou improbidade durante a realização de quaisquer etapas do processo de seleção;
c) não apresentar toda a documentação requerida para inscrição e matrícula, nos prazos e
condições estipuladas neste Edital; d) não obtiver a nota mínima estabelecida neste Edital para
as etapas eliminatórias; e) não efetuar a matrícula no Curso, na data especificada em edital
específico, no caso de ser selecionado. 

12.2  A  inscrição  do  candidato  implicará  pleno  conhecimento  e  aceitação  das  normas  e
condições estabelecidas neste Edital e no Regimento do PROFSOCIO, não sendo admitida
alegação em contrário; 

12.3  Os  casos  omissos  no  presente  Edital  serão  resolvidos  pela  Comissão  de  Seleção  e
Admissão da Instituição Associada recebedora da inscrição, podendo ser ouvida a Comissão
Nacional de Seleção, a seu critério.

ATENÇÃO: Prazo para recursos: dia 15.02 a 17.02  (até 16:30 horas).
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