
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

RETIFICAÇÃO Nº 55/2022 - PROAP (11.01.13) 
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Santo André-SP, 02 de maio de 2022.

No  e no , deEDITAL Nº 7, de 08 de Março de 2022 EDITAL Nº 9, de 17 de Março de 2022
Resultado Final e de Primeira Chamada da Lista de Espera, respectivamente, referente ao
Edital ProAP nº 30/2021, que disciplina os requisitos e os procedimentos para participação de
estudantes na modalidade de Auxílio Ação Afirmativa, dos Programas de Apoio ao Estudante
de Graduação da UFABC, por meio da atuação em projetos do Programa de Políticas
Afirmativas,

Onde se lê:

3.7 O subsídio será creditado, mediante depósito bancário, até o 10º dia útil de cada mês

3.7.1 Os auxílios são pagos de acordo com cada competência específica (mês de
referência), sempre até o 10º dia útil do mês seguinte (p. ex: o pagamento referente ao
período de 01/03/2022 a 31/03/2021 é realizado até o 10º dia útil do mês de abril de 2022).

3.7.2 A garantia do depósito bancário até o 10º dia útil de cada mês está condicionada a
programação orçamentária e financeira, referente ao cronograma de execução mensal de
desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2022, estabelecido pelo
Ministério da Economia.

Leia-se:

3.7 O subsídio será creditado, mediante depósito bancário, até o 22º dia corrido de cada mês.
Caso o último dia do prazo ocorra em final de semana ou feriado, será considerado o próximo
dia útil seguinte.

3.7.1 Os auxílios são pagos de acordo com cada competência específica (mês de
referência), sempre até o 22º dia do mês seguinte (p. ex: o pagamento referente ao período
de 01/03/2022 a 31/03/2021 é realizado até o 22º dia do mês de abril de 2022).

3.7.2 A garantia do depósito bancário até o 22º dia de cada mês está condicionada a
programação orçamentária e financeira, referente ao cronograma de execução mensal de
desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2022, estabelecido pelo
Ministério da Economia.
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