INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO :
Para requerer, SOMENTE HOJE, dia 09 de maio de 2014, a
revisão de nota da prova de redação do PROCESSO
SELETIVO PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO A
DISTÂNCIA 2014 o candidato deverá:


Preencher o requerimento próprio, em anexo.
 Efetuar depósito no valor de R$ 20,00, através da Guia de Recolhimento
da União – GRU a ser solicitada a partir do sítio
https://docs.google.com/forms/d/1rLvfjkEyh12ZIUzO6q1VZLU8MLHMYSbB7rFg9lybiKI/viewform?usp=
send_form

.

 Neste link, o candidato deve preencher os campos solicitados, com
atenção para o e-mail. A Guia de Recolhimento da União – GRU a ser
paga será enviada para o e-mail cadastrado.


A Guia de Recolhimento da União – GRU só poderá ser paga,
obrigatoriamente, no Banco do Brasil.
 Entregar o requerimento do pedido de revisão, devidamente
preenchido, bem como o comprovante de pagamento, no polo para o
qual se inscreveu, no dia 09 de maio de 2014, das 9 às 16

horas.

CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - CEAD

REQUERIMENTO
(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO COM LETRA DE FORMA)

O abaixo assinado, ...............................................................................................................................................
............................................................................, vem, nos termos do Art. 32 do Edital 01/2014 - PROCESSO
SELETIVO PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA 2014, requerer revisão de nota da redação, do
candidato, .............................................................................
............................................................................................inscrição nº ................................ .
Nestes termos, pede deferimento.
Juiz de Fora, 09 de maior de 2014.

............................................................................................
Assinatura do Candidato ou Representante

Dados da conta bancária, caso o valor tenha que ser restituído:
Observação: o parágrafo 1º do Art. 32 diz que: “Confirmada a procedência da reclamação registrada no requerimento de
revisão, o candidato terá sua nota alterada e devolvida a taxa paga através dos dados bancários fornecidos por ele”.
Nome do titular da conta .................................................................................................... ..................................................
Número do CPF ....................................................................... Telefone para contato (

) .... ......................................

Número da conta .................................................... Banco .............................................. Agência ..................................
Endereço: .................................................................................................... Bairro: ...... ......................................................
Cidade: ............................................................................................................. UF: ... ............ CEP: ..................................

COLE AQUI O
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

