
   

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO  

  
  
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE torna pública a retificação do Edital 
01/2008, de 04 de abril de 2008, publicado no dia 07 de abril de 2008 no Diário Oficial da União, Seção 03, 
páginas 32 e 33, que passa a ter a redação a seguir especificada, de acordo com o item e subitem  abaixo 
descritos, ermanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado. 
 
Onde se lê: 
Item 5 – DAS INSCRIÇÔES 
Subitens: 5.1, 5.2 e 5.2.1 
  
5.1 Para realizar a inscrição, o candidato deverá proceder da seguinte forma: 

5.2 Acessar o endereço eletrônico www.comprov.ufcg.edu.br, e imprimir a Guia de Recolhimento da União – 
GRU, correspondente ao valor da taxa de inscrição do cargo que deseja inscrever-se; 

a)  R$ 50,00 (cinqüenta reais) para os cargos de Nível Médio; 
b)  R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para os cargos de Nível Superior. 

 

5.2.1 Para emissão da GRU (Guia de Recolhimento da União), o candidato deverá executar os 
seguintes passos: 

a) acessar o sítio da Internet http://www.ufcg.edu.br/concursos  
b) clicar na imagem (link) localizada à direita da página inicial que contém o texto GUIA DE 

RECOLHIMENTO DA UNIÃO; 
c) seguindo a abertura do link, clicar no menu à esquerda na opção IMPRESSÃO - GRU; 

• Digitar o nome e o número do C.P.F do candidato. 
• Imprimir 

 
  

LEIA-SE: 
 5 - DAS INSCRIÇÕES  
 5.1 Para realizar a inscrição, o candidato deverá proceder da seguinte forma:  

  5.2  Para  imprimir a Guia de Recolhimento da União – GRU, correspondente ao valor da taxa de 
 inscrição do cargo que deseja inscrever-se, o candidato deverá executar os seguintes passos:  

 a) acessar o sítio da Internet http://www.ufcg.edu.br/vestibular/concursopublicoda 
UFCG/emissão da GRU 

 b) Escolher a opção de pagamento: 
      R$ 50,00 (cinqüenta reais) para os cargos de Nível Médio;  
       R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para os cargos de Nível Superior. 
 c) Digitar o nome e o número do C.P.F; 
 d) imprimir. 
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