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RETIFICAÇÃO AO EDITAL N°, 001/2013 - Lato Sensu
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÁTICAS PROJETUAIS EM ARQUITETURA E ENGENHARIA

A Universidade Federal do Piauí, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação (PRPG) e
da Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) torna pública a retificação ao Edital N°. 001/2013 - Lato Sensu,
do Curso de Especialização em Práticas Projetuais em Arquitetura e em Engenharia, no tocante ao seguinte
item:

• Local de pagamento: onde se lê "Banco do Brasil - Agência: 3791-5 Conta corrente 8575-8 (Beneficiário:
FADEXlUFPl/Fundação PPA em Engenharia)",
leia-se "agências do Banco do Brasil, via depósito por meio da "Guia de
Recolhimento da União" - GRU";

• Taxas e Juros: onde se lê "O vencimento ocorrerá no 5° dia útil do mês, onde, não havendo pagamento,
haverá R$ 30,00 (trinta reais de multa) mais R$ 0,86 (oitenta e seis centavos) de juros
por dia",

tela-se "O vencimento ocorrerá no 5° dia útil do mês, onde, não havendo pagamento,
haverá multa de 2% (dois por cento) mais 1% (um por cento) de juros mora";

• Passo a passo para emissão da GRU: onde se lê "Unidade Gestora: 154048 - Gestão: 15265 -
Código de recolhimento: 28830-6 (serviço administrativo) - Avançar - N° de
referência 0034361270 - Competência: Mês de geração da GRU - Vencimento
14/07/2013 - Somente para a fase de inscrições - Emitir"
leia-se "1° Acesse o site do tesouro nacional
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru simples.asp; 2° Preencha o
Formulário com os seguintes dados: Unidade Gestora: 154048; Gestão: 15265 -
Fundação Universidade Federal do Piauí; Código de Recolhimento: 28832-2
(SERViÇOS EDUCACIONAIS); 3° Clique em avançar, na página seguinte
preencha os seguintes dados: Número de Referência: 017380201392;
Competência: coloque o mês e o ano do pagamento (por exemplo: 06/2013) -
Vencimento 30/07/2013 - Somente para a fase de inscrições - Emitir; Preencha
os demais campos obrigatórios com seus dados pessoais e valor do pagamento.
4° Clique em "Emitir GRU".

Informações adicionais no local de inscrição, ou pelo telefone: (86) 3237-1555.

Te~sina (PI), 28 d 'unho de 2013.
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