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COMUNICADO – RELAÇÃO DE SELECIONADOS EM 3ª CHAMADA
1 Relação de candidatos selecionados para o 2º semestre de 2010, em terceira chamada, no processo
seletivo, na seguinte ordem: curso, número de inscrição e nome do candidato.
Curso
Inscrição
Nome
Engenharia Florestal
10000081
Graciana Maria da Silva
2 DO REGISTRO
2.1 A candidata convocada, em terceira chamada, para o 2º semestre de 2010, deverá apresentar-se no
seguinte endereço: SAA – Secretaria de Administração Acadêmica Prédio da Reitoria – Subsolo,
Universidade de Brasília – UnB, até o dia 24 de setembro de 2010.
2.2 O registro da candidata selecionada far-se-á mediante apresentação dos seguintes documentos:
documento de identidade; CPF; quando for o caso; título de eleitor, acompanhado de comprovante de
votação ou de justificativa de não votação na última eleição, de ambos os turnos, se for o caso; histórico
escolar de ensino médio e certificado de conclusão de ensino médio.
2.3 A documentação prevista no subitem 2.2 deste Comunicado deverá ser apresentada em cópia
autenticada ou original e cópia, caso em que a autenticação será feita pelo próprio Posto Avançado da
SAA.
2.4 A candidata selecionada que não comparecer para efetivar o registro no prazo estabelecido ou que
não apresentar a documentação completa para o registro acadêmico perderá o direito ao ingresso na
UnB.
2.5 O candidato já aluno da UnB só poderá fazer o registro no novo curso mediante a desistência do
curso anterior.
2.6 O registro acadêmico poderá ser feito por terceiros, exigindo-se, neste caso, procuração simples de
próprio punho do candidato, sem necessidade de reconhecimento de firma, acompanhada do
documento de identidade original do procurador, bem como dos documentos do candidato, referidos
no subitem 2.2 deste comunicado.
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