VESTIBULAR

UEG EM

REDE

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DE
QUALIDADE E AO SEU ALCANCE

INSCRIÇÕES
28 DE SETEMBRO
A 10 DE OUTUBRO
TAXA DE INSCRIÇÃO
R$ 80,00

PROVA
21 DE OUTUBRO

www.nucleodeselecao.ueg.br

Requisitos
O pedido de isenção pode ser solicitado por
meio de 3 (três) modalidades e o candidato
deve optar por UMA das modalidades para
fazer sua solicitação:
1) Cadastro Único para os Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
2) Candidato cuja renda bruta da
entidade familiar seja inferior a 2 (dois)
salários mínimos;

O candidato deverá seguir os passos:
1 - Preencha e/ou atualize seu CADASTRO
PESSOAL, disponibilizado no site
www.nucleodeselecao.ueg.br:
1.1 informar CPF e senha, caso já possua
cadastro;
1.2 preencher o seu nome de forma
completa e sem abreviações no
cadastro pessoal, e de forma idêntica ao
Cadastro Único.

O candidato deverá possuir cadastro de
pessoa física (CPF) próprio.

2 - Preencher o FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO
DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO,
indicando:
2.1 o Número de Identificação Social – NIS
OU
2.2 a quantidade de componentes da
família, a renda bruta familiar e ANEXAR
ARQUIVOS com declaração, renda familiar e
documentos pessoais da família (veja o Edital).

SOLICITAÇÃO

3 - Imprimir e guardar o número de protocolo
gerado ao final da solicitação.

3) Candidato cuja renda per capita da
entidade familiar seja de até meio salário
mínimo.

A solicitação de isenção é individual e será
realizada exclusivamente pela internet, no site
www.nucleodeselecao.ueg.br, no período de
17 a 19 de setembro de 2018.

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO - 28 de setembro de 2018

ATENÇÃO:
A concessão da isenção NÃO implica, automaticamente, a inscrição do candidato.
Para realizar a inscrição no Processo UEG em Rede siga as instruções abaixo.

INSCRIÇÃO PASSO A PASSO

5 - Imprima o boleto para pagamento de
arrecadação estadual (DARE);

1 - Acesse o site: www.nucleodeselecao.ueg.br;

6 - Efetue o pagamento da taxa de inscrição em
qualquer agência, via internet ou terminal de
autoatendimento, nos bancos indicados no
DARE ou em seus correspondentes bancários;

(pagantes e isentos)

2 - Leia o Edital de abertura;
3 - Faça seu cadastro com seu número de CPF.
Não se esqueça de guardar a senha gerada;
4 - Preencha seu formulário de inscrição;

mais informaçÕES
WWW.NUCLEODESELECAO.UEG.BR
62 3328 1122

7 - Após dois dias úteis da data de efetivação do
pagamento da inscrição, o seu comprovante
estará disponível para impressão no site:
www.nucleodeselecao.ueg.br

/nucleodeselecao
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PARA SOLICITAR ISENÇÃO
DE TAXA

