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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
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PORTARIA REITORIA UESC Nº 1345




A Reitora em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE

Art. 1º - Prorrogar, até as 20:00 horas do dia 7 de outubro de 2011, o prazo final para as inscrições do Concurso Vestibular 2012, abertas através do Edital UESC n° 120/2011.
Art. 2° - A taxa de inscrição poderá ser paga até o dia 10 de outubro de 2011.
Parágrafo 1° - Para as inscrições realizadas no período da prorrogação, será emitido o boleto bancário com data de vencimento de 10 de outubro de 2011.
Parágrafo 2° - As inscrições realizadas antes da prorrogação deverão ser pagas até o dia 23 de setembro de 2011, como consta no boleto bancário emitido. Caso este boleto bancário não tenha sido pago até essa data, o candidato deverá proceder da seguinte forma:
pagar a taxa de inscrição, até o dia 10 de outubro de 2011, através de TRANSFERÊNCIA ou DEPÓSITO BANCÁRIO em favor da conta do Vestibular UESC: Agência Nº 3832-6 e Conta-corrente Nº 991219-3, do Banco do Brasil;
enviar, por SEDEX, com data de postagem até 11 de outubro de 2011, os documentos abaixo relacionados, para o seguinte endereço:  

UESC – Gerência de Seleção e Orientação (GESEOR)
Km 16, Rodovia Ilhéus/Itabuna, Salobrinho, Ilhéus, Bahia, CEP 45662-900, Salobrinho – Ilhéus/Bahia.

Documentos a serem enviados:
	comprovante da transferência ou do depósito bancário (original)

fotocópia do documento de identidade
	comprovante do boleto bancário, não utilizado como meio de pagamento.


Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 22 de setembro de 2011.  



ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA EM EXERCÍCIO

