
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

 
Edital de Retificação 01/2013 – PRORH 

 
A Pró-Reitora de Recursos Humanos, Presidente da Comissão PROQUALI, no 

uso de suas atribuições, considerando a política de investimentos na qualificação dos 

servidores, assim como os dispositivos constantes no Edital 06/2013 e Resolução 

40/2010-CONSU,  

  RESOLVE: 

Art. 1º. Acrescentar ao artigo Art. 6º do Edital 06/2013 o item 6.5.1,  com a 

seguinte redação: 

6.5.1 Para os candidatos deferidos 

sem restrições, divulgados 

conforme item 6.5, entrega dos 

documentos de que tratam os itens 

10.1.IV, 10.1.VI e 10.1.VII,  

referentes ao mês de MAIO de 

2013, e o anexo 3 constante neste 

Edital.  

22/05/13 a 27/05/13, 

no horário de 9h a 

17h, na Central de 

Atendimento;   

Entrega dos supracitados 

documentos referentes ao mês de 

JUNHO de 2013.  

05/06/13 a 15/06/13, 

no horário de 9h a 

17h, na Central de 

Atendimento;   

  

Art. 2º. Acrescentar ao artigo Art. 6º do Edital 06/2013 o item 6.8.1,  com a 

seguinte redação: 

6.8.1 Para os candidatos deferidos 

com restrições, divulgados 

conforme item 6.5, entrega dos 

documentos de que tratam os itens 

10.1.IV, 10.1.VI e 10.1.VII,  

referentes aos meses de MAIO e 

JUNHO de 2013, e o anexo 3 

constante neste Edital. 

05/06/13 a 15/06/13, 

no horário de 9h a 

17h, na Central de 

Atendimento;   
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Art. 3º. O item 3.1.IX do artigo 3° passará a ter a seguinte redação: 

Art. 3º - ............................................................................... 

............................................................................................ 

 

3.1.IX. manter-se vinculado à UFJF, a partir do término do 

curso de Graduação ou defesa da dissertação/tese em 

programas de Pós-Graduação,  por período igual à duração, 

sob pena de ressarcimento das despesas efetuadas pela 

Instituição com a sua participação; 

 

Art. 4º. O item 10.2 do artigo 10 passará a ter a seguinte redação: 

Art. 10 - .............................................................................. 

............................................................................................ 

 

10.2. Após a conclusão do curso,em caso de graduação, ou 

defesa da dissertação/tese, em caso de pós-graduação, o 

bolsista deverá: 

I  –  continuar prestando serviço  à  UFJF, por um período igual 

ou superior ao da concessão da bolsa, contado a partir da data 

em que deixar de receber a mesma, nos termos do parágrafo 

primeiro do Artigo 3.1, ou ressarcir a UFJF, por meio de Guia 

de Recolhimento da União (GRU), os valores recebidos;  

II  –  responder, dentro dos prazos solicitados, aos 

levantamentos que vierem a ser realizados pela 

CCDP/PRORH, fornecendo as informações solicitadas e 

apresentando os documentos ou comprovantes eventualmente 

exigidos;  

III  –  devolver  à  UFJF qualquer importância recebida 

indevidamente, mesmo que a constatação dessa incorreção 

venha a ocorrer após o encerramento do prazo de vigência da 

bolsa;  

IV – o bolsista deverá restituir a UFJF os valores 

correspondentes a todos os benefícios relativos à bolsa caso a 

mesma venha a ser cancelada por comprovação do não 

cumprimento de compromissos firmados quando de sua 

obtenção. 
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Art. 5º. Ratificam-se as demais disposições constantes do Edital 06/2013, 

revogando-se os dispositivos em contrário.       

 

Art. 6º. Publique-se.  

 

 

Juiz de Fora, 26 de Abril de 2013  

 

 

 

 

 

Jackeline Fernandes Fayer 

Presidente da Comissão PROQUALI 
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ANEXO 3 

 
PROQUALI – RES. 40/2010 –CONSU – UFJF –  

Declaração - Edital de Retificação 01/2013-PRORH do Edital 06/2013 

 
 

 

 

Pela presente DECLARAÇÃO, eu, __________________________________________, 

matrícula SIAPE nº ________________, ocupante de cargo do quadro efetivo da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, tendo solicitado a concessão de bolsa do PROQUALI/UFJF por meio 

do Edital 06/2013-PRORH, atesto ciência das alterações do presente Edital de Retificação 

01/2013-PRORH e suas implicações, sobretudo quanto ao cumprimento de interstício 

obrigatório na UFJF somente após a conclusão do curso, em caso de graduação, ou defesa 

da tese/dissertação, em caso de pós-graduação. 

 

 

 

 

Em     /        /      

 

 

 

 

 

Assinatura do servidor (TAE ou docente): ____________________________________ 

 

 
 


