UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS

Processo Seletivo CCJE - Bolsa SIAC 2019
As inscrições para alunos/candidatos dos seguintes cursos de
graduação: Administração; Ciências Contábeis; Direito; Economia;
GPDES (NOTA: cursos que não foram contemplados com bolsas
em 2018), interessados em participar do processo seletivo para as três
(03) bolsistas SIAC 2019; estarão abertas para inscrições presenciais –
a entrega dos documentos será no mezanino da decania do CCJE –
cópia com apresentação do documento original, no dia 29/04/2019 das
09 às 12 horas das 09 às 12 horas e de 14 às 17 horas.
OBS: Não serão aceitas inscrições via - outros modos. É necessário ter
conhecimento de Excel e NÃO possuir outra bolsa.
Documentos para inscrição:
• Cópia de identidade com apresentação do original.
• Boletim escolar.
• Cadastramento dos dados da Conta Corrente no Banco do Brasil
no SIGA (print screen - dados da conta bancária BB).
• Preenchimento da Declaração que assegure a concordância e
ciência das condições expostas por este.
Processo seletivo:
• Análise das inscrições recebidas: 2ª feira, 29/04/2019.
• Sorteio público: 2ª feira, 29/04/2019 às 18h na Sala de
Professores - Decania do CCJE e divulgação por e-mail a partir
das 18h30 – será sorteado o número em dobro de bolsas. Os três
primeiros para assumir e 03 nomes como suplentes - caso haja
alguma desistência dentre os 03 primeiros nomes sorteados.
ATENÇÃO!!!!
AOS APROVADOS: Caso não tenha entregado o cadastramento
dos dados da Conta Corrente no Banco do Brasil no SIGA: na 2ª
(junto à inscrição) ou na 3ª feira manhã 30/04/2019 enviar o print screen
(nítido) por e-mail para smbtav@gmail.com . Aguarde confirmação de
recebimento.
Câmara de Extensão CCJE

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS

DE CLARAÇÃO DE INS CRIÇÃO CCJE
B O L S A S IA C 2 0 1 9
Eu,

_____________________________________________________,

DRE nº _________________________, CPF _________________
declaro ter conhecimento do Edital e concordar com os seus termos,
solicitando inscrição como candidato à bolsa da SIAC 2019.
REQUISITOS
Possui bolsa ou outra atividade remunerada (estágio, emprego)?
Possui conhecimentos de Excel?

sim
sim

não
não

CRA até a presente data
* CR (coeficiente de rendimento nas disciplinas), CRA (coeficiente de
rendimento acumulado) e CRO (número de créditos obtidos na disciplina
pleiteada).
Rio de Janeiro, _____ de ____ de 2019.

___________________________________________________
Assinatura
Telefone p/contato ________________________________________
Celular _________________________________________________
E-mail __________________________________________________
OBS. É obrigatório o preenchimento de todos os campos.
Documentos para inscrição:
Cópia de identidade com apresentação do original.
Boletim escolar.
Cadastramento dos dados da Conta Corrente no Banco do Brasil no
SIGA (print screen - dados da conta bancária do Banco do Brasil).

