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COMUNICADO 
 

                                                                                                           Formosa/GO, 10 de Abril de 2018. 

 

Assunto: Pagamento do Auxílio Estudantil referente ao mês Março/2018 
 

 

   Prezados Alunos, 

 

 Em decorrência da tentativa de assalto ocorrida na agência do Banco do Brasil da cidade de 

Formosa/GO, o respectivo banco ainda não retornou as suas atividades normais devido a problemas no 

sistema, em virtude disso, os alunos que recebem o Auxílio Estudantil pelo CPF direto no caixa, não 

poderão efetuar o saque na agência. 

 Para estes alunos, o banco indicou a possibilidade de que os mesmos deverão se dirigir a 

agência do Banco do Brasil, de acordo com a programação descrita abaixo, portando um número de 

conta do próprio Banco do Brasil ( pode ser pessoal, de pais ou amigos) e assinará o termo de 

autorização para transferência do dinheiro para esta conta apresentada. 

 

Comparecer na Agência do Banco do 

Brasil preferencialmente dia 

Turmas 

12/04 – Quinta-feira 2ºs anos de Biotecnologia e Saneamento 

13/04 – Sexta-feira 3ºs anos de Biotecnologia e Saneamento 

16/04 – Segunda-feira 2ºs anos do Proeja Informática e Edificações 

17/04 – Terça-feira 3ºs e 4ºs anos do Proeja Informática e 

Edificações 

18/04 – Quarta-feira Cursos Superiores 

 

 O Banco do Brasil disponibilizará um atendimento especial para os nossos alunos no horário de 

09h às 11h. Os que não puderem comparecer neste horário, o atendimento normal do banco é das 11h 

as 16h. 

 Os demais alunos que apresentaram o número da conta bancária para a GEPEX, o auxílio será 

enviado diretamente para a conta corrente do aluno. 

 Para os alunos dos 1ºs anos de Biotecnologia, Saneamento, Proeja e Ensino Superior, o 

processo de seleção através do Edital nº 05/2018 se encontra em andamento, impossibilitando o 

pagamento do auxílio do mês de março. Os contemplados neste Edital, receberão o auxílio estudantil 

somente a partir do mês referente à Abril/2018. 

 

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

          
                     Bruno Quirino Leal    Cláudia Helena Goulart Araújo Sousa 
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