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ERRATA 

 

O Diretor Executivo Presidente do Curso Assistencial Theodomiro Santiago  CATS, no 

uso de suas atribuições, toma pública a ERRATA referente ao Processo Seletivo de 

Alunos CATS 2017, no período de 01 de Dezembro de 2016 a 25 de Janeiro de 2017 

para o ingresso no ano letivo de 2017 do Curso Assistencial Theodomiro Santiago. 

Visando facilitar e tornar as inscrições mais acessíveis aos candidatos, lia-se: 

 

II. DA SEGUNDA ETAPA DA INSCRIÇÃO 

 

1) Para completar a inscrição no Processo Seletivo de Alunos de 2017, o candidato deverá 

comparecer na Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), levando consigo: 

 Documento de identificação (RG); 

 Alimento não perecível que pode ser escolhido entre 1 kg (um quilograma) de 

arroz, feijão, macarrão, fubá ou farinha de trigo e 1 (uma) unidade de óleo de 

cozinha; 

 Produto de higiene e limpeza, que pode ser escolhido entre 4 (quatro) 

sabonetes, shampoo, sabão em pó, 2 (dois) detergentes lava louças e 1 (um) 

desinfetante; 

 R$ 5,00 (cinco reais) referentes ao processo seletivo de alunos; 

 Número de inscrição recebido ao término do preenchimento do formulário 

da primeira etapa do processo. 

 

Os alimentos e os produtos de higiene e limpeza serão doados a instituições que 

realizam trabalhos sociais assistenciais. Com isso, importante ressaltar que, não 

aceitamos alimentos fora do prazo de validade ou há menos de 30 dias do prazo final 

para a validade expirar. 

 

      Local de confirmação da inscrição: 

Bloco I (prédio da Elétrica), na sala I.2.1.01, UNIFEI – Av. BPS, 1303, bairro 

Pinheirinho, 37500903 Itajubá MG. 
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2) A confirmação do processo de inscrição ocorrerá do dia 23 ao dia 28 de janeiro de 

2017 nos seguintes horários: 

 De segunda a sexta, das 09h00min às 11h30min e das 14h00min às 16:30min. 

 Sábado das 09h00min às 11h30min. 

3) O candidato que não puder comparecer ao local nesta etapa, poderá pedir que um 

terceiro realize sua confirmação desde que este porte os itens mencionados no item 1. 

4) Na confirmação de inscrição, o candidato receberá um comprovante carimbado e 

assinado que deverá apresentar obrigatoriamente no dia da prova. 

O candidato que não observar as datas, não preencher adequadamente a 

inscrição ou não cumprir qualquer um dos requisitos obrigatórios apresentados 

neste edital terá a sua inscrição indeferida. 

Dúvidas poderão ser esclarecidas pelos contatos, (35) 988712364 ou (35) 988561340 e 

pelo e-mail catsrpp@gmail.com. 

 

Leia-se: 

III. DA SEGUNDA ETAPA DA INSCRIÇÃO 

1) Para completar a inscrição no Processo Seletivo de Alunos de 2017, o candidato deverá 

comparecer na Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), obrigatoriamente, levando 

consigo: 

 Documento de identificação (RG); 

 Número de inscrição recebido ao término do preenchimento do formulário 

da primeira etapa do processo; 

 R$ 5,00 (cinco reais) referentes ao processo seletivo de alunos; 

 1 kg (um quilograma) de alimento não perecível, que pode ser escolhido entre 

arroz, feijão, macarrão ou ainda 2 litros de óleo de cozinha. 

E opcionalmente, caso o candidato queira contribuir, serão arrecadados produtos de higiene 

e limpeza, que podem ser escolhidos entre sabonete, shampoo, sabão em pó, detergente lava 

louças e desinfetante. 
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Os alimentos e os produtos de higiene e limpeza serão doados a instituições que 

realizam trabalhos sociais assistenciais. Com isso, importante ressaltar que, não 

aceitamos alimentos fora do prazo de validade ou há menos de 30 dias do prazo final 

para a validade expirar. 

 

      Local de confirmação da inscrição: 

Bloco I (prédio da Elétrica), na sala I.2.1.01, UNIFEI – Av. BPS, 1303, bairro Pinheirinho, 

37500903 Itajubá MG. 

 

5) A confirmação do processo de inscrição ocorrerá do dia 23 ao dia 28 de janeiro de 

2017 nos seguintes horários: 

 De segunda a sexta, das 09h00min às 11h30min e das 14h00min às 16:30min. 

 Sábado das 09h00min às 11h30min. 

6) O candidato que não puder comparecer ao local nesta etapa, poderá pedir que um 

terceiro realize sua confirmação desde que este porte os itens mencionados no item 1. 

7) Na confirmação de inscrição, o candidato receberá um comprovante carimbado e assinado 

que deverá apresentar obrigatoriamente no dia da prova. 

O candidato que não observar as datas, não preencher adequadamente a inscrição ou 

não cumprir qualquer um dos requisitos obrigatórios apresentados neste edital terá 

a sua inscrição indeferida. 

Dúvidas poderão ser esclarecidas pelos contatos, (35) 988712364 ou (35) 988561340 e 

pelo e-mail catsrpp@gmail.com. 

 

Itajubá, 15 de dezembro de 2016. 
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