
EXAME NACIONAL PARA INGRESSO NA PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO/2015

EDITAL COMPLEMENTAR N. 2 AO EDITAL N. 001/2015

O Presidente da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), no uso das atribuições legais, torna
público o Edital Complementar que prorroga o término das inscrições do exame para o dia 26 de
julho de 2015. Diante disso, ficam alteradas a data de pagamento da inscrição e a da entrega da
documentação dos candidatos que solicitaram condições especiais  para realização da prova,
passando os itens relacionados a seguir a vigorar com a seguinte redação:

2.6. As inscrições estarão abertas das 17 horas do dia 17 de junho de 2015 até as 23h59min do
dia 26 de julho de 2015, exclusivamente via internet, no sítio <www.cs.ufg.br>.;

2.8 a) acessar na internet a página do POSCOMP, por meio do sítio <www.cs.ufg.br>, a partir
das 17 horas do dia 17 de junho de 2015, até as 23h59min do dia 26 de julho de 2015;

2.11. Após às 23h59min do dia 26 de julho de 2015, não será possível realizar a inscrição.

2.12. O pagamento da taxa deverá ser efetuado até o dia 27 de julho de 2015. A solicitação de
inscrição cujo pagamento não for efetuado até esta data será cancelada.

2.27.6  O candidato que solicitou isenção do pagamento de inscrição e não foi contemplado, caso
tenha interesse, poderá acessar na página <www.cs.ufg.br>, o link “Acompanhe sua Inscrição”,
imprimir o boleto e efetuar o pagamento da inscrição até o dia 27 de julho de 2015.

4.1.5 b) entregar ou enviar, até o dia 27 de julho de 2015, o laudo médico original, dentro de um
envelope identificado, para a sede do Centro de Seleção da UFG, situado na Rua 226, Qd. 71,
s./n., Setor Universitário, Goiânia-GO – BRASIL – CEP 74610-130, no horário de 8 às 17 horas,
exceto aos sábados, domingos e feriados. O laudo médico deverá ser encaminhado  via SEDEX,
às expensas do candidato, e somente serão considerados aqueles cuja postagem seja efetuada
até o dia 27 de julho de 2015.

4.2.1 a) preencher, no ato da inscrição, no período de 17 de junho de 2015 ao dia 26 de julho de
2015, o formulário de condições especiais oferecidas para realização da prova e imprimi-lo; 

4.2.1 b) entregar ou enviar, até o dia 27 de julho de 2015, o requerimento impresso, mencionado
na alínea “a”, acompanhado do laudo médico (Anexo II) ou do atestado médico original,  dentro de
um envelope identificado, para o Centro de Seleção da UFG, situado na Rua 226, Qd. 71, s./n.,
Setor Universitário, Goiânia-GO, Brasil, CEP 74610-130, no horário de 8 às 17 horas, exceto aos
sábados,  domingos  e  feriados.  O  requerimento  deverá  ser  encaminhado  via  SEDEX,  às
expensas do candidato e somente serão considerados aqueles cuja postagem for efetuada até o
dia 27 de julho de 2015. Após esse dia, os pedidos de condição especial não serão aceitos.

4.2.2  A candidata lactante, que tiver necessidade de amamentar no horário de realização das
provas, deverá preencher o requerimento de condições especiais on-line, no período de inscrição,
e entregá-lo ou enviá-lo dentro de um envelope identificado, para o Centro de Seleção da UFG
situado na Rua 226, Qd. 71, s./n.,  Setor Universitário, Goiânia-GO, Brasil,  CEP 74610-130,  no
horário de 8 às 17 horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, até o dia 27 de julho de 2015.
O requerimento deverá ser encaminhado via SEDEX, às expensas da candidata. 
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4.2.7 O candidato que apresentar algum comprometimento de saúde (recém-acidentado, operado,
acometido por alguma doença) após o dia  27 de julho de 2015, deverá imprimir e preencher o
formulário de condições especiais, disponível em PDF, no sítio do POSCOMP 2015, e entregá-lo
ou enviá-lo para o Centro de Seleção da UFG, dentro de um envelope identificado, até o dia 14 de
setembro de 2015. Após esse dia, os pedidos de condição especial não serão aceitos.

4.2.9  O  resultado  da  solicitação  de  condições  especiais  para  os  candidatos  que  fizeram  a
solicitação on-line até o dia 27 de julho de 2015 será divulgado no sítio do CS, exclusivamente ao
candidato, no dia 6 de agosto de 2015.Os candidatos que fizeram a solicitação após o período de
inscrição deverão entrar em contato com o Centro de Seleção  pelo telefone (62) 3209-6330 ou
pelo e-mail cs@ufg.br, para obter a resposta do requerimento.

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Goiânia, 23 de julho de 2015.

Paulo Roberto Freire Cunha,

Presidente da Sociedade Brasileira de Computação.
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