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NOTA OFICIAL Nº 01  

RELATIVA AO EDITAL DE SELEÇÃO 2015 DINTER URCA 

 

A Universidade Federal Fluminense, UFF, em convênio com a 

Fundação Universidade Regional do Cariri, URCA, tornam pública, para 

conhecimento dos interessados, a prorrogação até as 17:00 horas do dia 

04 de setembro de 2015, das inscrições para as provas de seleção do 

Curso de Pós-Graduação em História (Doutorado Interinstitucional) e 

divulga demais instruções: 

I - O itens do Edital detalhados abaixo passam a ter a seguinte redação: 

1.1. As inscrições estarão abertas no período de 03 a 04 de setembro 

de 2015, no horário de 10:00 às 17:00 horas no seguinte endereço, 

somente sendo aceita inscrições presenciais: 

 

Fundação Universidade Regional do Cariri, URCA 

Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa- PRPGP 

Rua Cel. Antonio Luis, 1161, Bairro Pimenta  

Crato - CE  

Tel.: (88) 3102-1291 

 

Podem candidatar-se docentes vinculados à URCA e 

professores e pesquisadores em atividade em 

instituições do Estado do Ceará.  

1.4.9.- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 

150,00 (cento e cinqüenta reais) recolhida no Banco do Brasil (em 

qualquer agência do território nacional), sendo necessária a emissão de 

GRU - Guia de Recolhimento da União – simples, disponível em 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp. 

DADOS A SEREM INFORMADOS E/OU CONFIRMADOS NA GRU 

UG (Unidade Gestora): 153056 
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Gestão: 15227 

Código de Recolhimento:  28832-2 - Serviços Educacionais 

Número de Referência: 0250158006 

Competência: 09/2015 

Vencimento: 04/09/2015  

Nome do contribuinte (candidato) 

CPF do contribuinte (candidato) 

Valor principal: R$ 150,00 

Valor Total: R$ 150,00 

 

2.5.3. Após avaliação dos projetos pela Banca, será divulgado, no dia 08 

de setembro de 2015 – às 17 horas, na Secretaria da URCA, o resultado 

da primeira avaliação informando os projetos habilitados e não 

habilitados à continuidade do processo de seleção. Os projetos não 

habilitados receberão da banca examinadora uma justificativa da 

avaliação. 

2.5.4. Nos dias 09 e 10 de setembro de 2015, até às 17 horas, a secretaria 

da URCA, local de inscrição, receberá os recursos relativos à avaliação 

dos projetos, fornecendo formulário próprio aos candidatos interessados. 

2.5.5. No dia 11 de setembro de 2015– às 17 horas, na Secretaria da 

URCA será divulgado o resultado dos recursos relativos à avaliação dos 

projetos, a agenda de entrevistas sobre o projeto, e o resultado dos 

pedidos de isenção de prova de língua estrangeira. 

II – Permanecem inalterados todos os demais itens do Edital da Seleção 

e demais datas. 

 

 

 

 

 
 

 


