SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS
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2º SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS DO PROGRAMA DE APOIO
À PERMANÊNCIA - ANO 2021 MODALIDADE EMERGENCIAL

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEX) da Universidade Federal
do Sul e Sudeste do Pará, por meio da Diretoria de Assistência e Integração Estudantil
(DAIE), torna pública a RETIFICAÇÃO I AO CRONOGRAMA do processo seletivo para
concessão de auxílios financeiros na modalidade EMERGENCIAL, nos termos da Instrução
Normativa nº 02, de 18 de outubro de 2017.
1) A Diretoria de Assistência e Integração Estudantil orienta aos discentes que estejam
atentos às alterações realizadas na Instrução Normativa 02/2017 que rege o processo de
seleção, tendo em vista que esta passou por processo de atualização em 18 de março de 2020.
A instrução normativa atualizada poderá ser acessada no momento da inscrição via sistema
de Assistência Estudantil (SAE) ou por meio do link Instrução Normativa nº 02/2017 PROEX
2) Informa-se ainda, que devido a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (COVID19),
as etapas de entrevistas e visitas domiciliares estão temporariamente suspensas, sendo
passíveis de realização, para fins de avaliação socioeconômica dos discentes deferidos, assim
que houver condições sanitárias para sua realização.
3) A concessão dos auxílios financeiros, objeto desta seleção, terá vigência até dezembro de
2021 e será devido ao discente a partir da publicação do resultado do processo seletivo. A
critério da administração o prazo para recebimento dos auxílios financeiros objeto deste
processo seletivo poderá ser prorrogado.
4) A inscrição para participação no processo seletivo deverá ser realizada exclusivamente por
meio do endereço eletrônico sae.unifesspa.edu.br, no período especificado no cronograma
disponibilizado abaixo.

CRONOGRAMA 2ª SELEÇÃO PÚBLICA
AUXÍLIO EMERGENCIAL - 2021
ETAPAS

01

Divulgação/
Orientação

Lançamento
oficial
do
cronograma de seleção nos sites
editais.unifesspa.edu.br,
sae.unifesspa.edu.br,
e-mail
institucional e redes sociais da
Proex.
Orientações sobre processo de
inscrição e documentações, via
WhatsApp (94) 2101-7193 ou
por videoconferência, mediante
agendamento.
Encontro online para
apresentação do cronograma e
orientação sobre processo
seletivo.

02

Período de inscrição online no SAE e envio da
documentação

03

Divulgação de inscrições homologadas

04

(Finalizadas)
Análise das inscrições online

05

Resultado Preliminar

06

Recebimento dos pedidos de Recurso

07

Avaliação dos Recursos

08
09

Resultado
Habilitação no SAE (cadastro dos dados
bancários)

10

Início do Pagamento

PERÍODOS

23/09/2021

23 a 27/09/2021

27/09/2021
15:00h – 16:15h
Google Meet
Link da videochamada:
https://meet.google.com/rzn-ttyyhxc

28/09/ 2021 até às 18h do dia
05/10/2021

06/10/2021
06 a 14/10/2021
15/10/2021
Até 48 horas após o Resultado
Preliminar
20 e 21/10/2021
22/10/2021
25/10/2021
Até 10º dia útil do mês de
novembro de 2021 (podendo ser
prorrogado caso haja atrasos no
processo seletivo).

Marabá(PA), 04 de outubro de 2021.

Régine de Cássia da Silva Moreira
Chefe da Divisão de Assistência Estudantil – em exercício
DIAE/PROEX/Unifesspa
Portaria nº 0022/2021

Prof. Dr. Jose Amilton de Souza
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis
Portaria N° 1370/2020– Reitoria
PROEX/Unifesspa

