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REVOGAçAO DO EDITAL MATDAC

EDITAL No 006/2018

Finalidade: Seleção de estudantes em vulnerabilidade socioeconôrnica para acesso ao AuxIlio
Material Didático de Alto Custo - MATDAC corn uso previsto nas disciplinas curriculares dos
cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuals, Enfermagem, Müsica e Odontologia.

Considerando a necessidade de adequacoes no processo de inscriçäo dos
estudantes em vulnerabilidade socioeconômica interessados em concorrer

as vagas do MATDAC, o

Departarnento de Assistência Estudantil (DAEST), vinculado a PRO-REITORIA DE GESTAO DE
PESSOAS (PROGESP) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), sugere a revogacão do
presente Edital, tornando-o sern efeito. A revogacão enseja ampliar a possibilidade de participacão
dos estudantes da UFAM/Capital, por meio da utilização do sisterna e-campus para realização de
inscriçao, mediante upload de documentaçOes solicitadas em Edital, de modo a retirar dos estudantes
o onus do gasto corn cópias de documentos.

Diante das circunstâncias presentes, para viabilizar a consecução dos
objetivos de seleção de estudantes corn o supracitado perfil socioeconOmico, corn vistas

as boas

práticas administrativas, atendendo a necessidade de simplificacao do atendirnento dos usuários do
serviço püblico, fazendo uso da discricionariedade inerente a Administraco Piiblica, revogo o Edital
O

006/2018, para que em seu lugar seja publicado novo Edital corn todas as adequacOes necessárias,

introduzindo-se o constante das novas instruçöes de inscrição e demais orientaçOes que assim forem
necessárias.
Por ser ato discricionário, assirn determino e para que seja dada toda
transparéncia que se espera dos atos administrativos, faça-se publicar nos rneios apropriados a
fini de que todos os interessados saibam.

Manaus, II dejaneirode 2019.
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