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EDITAL N° 10/2016 – DAI
EDITAL DE PRORROGAÇÃO TOP ESPANHA- EDIÇÃO 2016
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Diretoria de Assuntos
Internacionais (DAI) torna público o Edital de Prorrogação do prazo para entrega da
documentação do programa Top Espanha 2016, de acordo com os termos a seguir.
1 DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
1.1. Fica prorrogado o prazo somente para a entrega da documentação exigida no item 7 do Edital de
Abertura (Edital nº 07/2016-DAI) até o dia 20 de abril de 2016 as 17h. A prorrogação justiça-se em
razão de problemas no sistema de identificação do pagamento da GRU da Polícia Federal.
1.2. Os documentos deverão ser entregues pessoalmente em envelope lacrado e identificado ou
enviados via e-mail, para o seguinte endereço: dai@uft.edu.br. A DAI não se responsabiliza por
eventuais problemas na transmissão dos dados durante o envio da documentação.
1.3. Caso o candidato não possua o passaporte ou Protocolo de Solicitação de Emissão do Passaporte
informando a data provável de entrega até a data de 20 de abril de 2016, deverá entregar Cópia do
Boleto juntamente com o Comprovante de Pagamento da GRU como forma de garantir que a
emissão do Passaporte será feita.
1.4. É de exclusiva responsabilidade do candidato a conferência dos documentos exigidos antes do
envio.
1.5. A divulgação dos candidatos com a inscrição homologada e aptos a participar da prova será feita
no dia 22 de abril de 2016, por meio de Edital a ser publicado na página da UFT.
1.6. Somente serão homologados os candidatos que atendam aos requisitos do processo de seleção e
que tenham entregado toda a documentação exigida, no prazo especificado no item 1.1.
2. DO CRONOGRAMA
DATA
20/04/2016 até às 17h
22/04/2016
26/04/2016
29/04/2016
03/05/2016

ATIVIDADE
Prazo para a entrega da documentação na DAI
Publicação do Edital de Homologação
Aplicação da Prova de Conhecimentos básicos em espanhol
Divulgação do Resultado Final
Entrega na DAI do Termo de Adesão

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Permanecem inalteradas os demais prazos e itens do Edital de Abertura.
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