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EDITAL 1/2021-COORPS

Fixa o período para solicitar a isenção da taxa de
inscrição ao Vestibular de 2021, da UNICENTRO,
aos doadores de sangue.

A Coordenadoria Central de Processos Seletivos da Universidade Estadual do Centro-Oeste,
UNICENTRO, no uso  de  suas  atribuições  e  considerando  a  Lei  Estadual  nº  19.293,  de  13  de
dezembro de 2017, fixa o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição ao Vestibular de
2021, da UNICENTRO, aos doadores de sangue.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Para  ter  direito  à  isenção da  taxa  de  inscrição,  o  doador  de sangue deve  comprovar  que
realizou duas doações dentro do período de doze meses anterior à data da publicação do edital de
abertura das inscrições ao Vestibular de 2021.
1.2. A comprovação da condição de doador de sangue deve ser efetuada por meio de documento
expedido pela entidade coletora, devidamente assinado pelo representante legal do órgão expedidor,
datado e atualizado, o qual deve ser anexado no ato do pedido de isenção.
1.3. Considera-se, para enquadramento ao benefício previsto pela Lei Estadual nº 19.293/2017,
somente a doação de sangue promovida a órgão oficial de saúde ou à entidade credenciada pela
União, pelo Estado ou pelo município.
1.4. Requerimentos  protocolizados  sem os  anexos  da  documentação exigida  ou  fora  do  prazo
determinado neste edital serão indeferidos.
1.5. É desconsiderado o pedido de isenção da taxa de inscrição ao Vestibular de 2021 do candidato
que  já  tiver  efetuado  o  pagamento  da  taxa  de  inscrição,  não  cabendo  qualquer  solicitação  de
devolução do pagamento realizado.

2. DA SOLICITAÇÃO
2.1. A solicitação deve ser feita de 4 a 8 de janeiro de 2021.
2.2. O  interessado  deve  acessar  o  endereço  www.unicentro.br/protocolo,  e  seguir  as  etapas
descritas abaixo:

1. Clique em FAZER SOLICITAÇÃO.
2. Preencha os dados solicitados.
3. Clique em PRÓXIMO.
4. Em TIPO DO PROCESSO, selecione a opção ISENÇÃO DE TAXA.
5. Em SOLICITAÇÃO, preencha com o texto seguinte: “Isenção da taxa de inscrição ao 
     Vestibular de 2021 para doadores de sangue.”
6. Clique em PRÓXIMO.
7. Na aba ANEXOS, em TÍTULO, escreva o nome do documento que será anexado.
8. Lembre-se que o formato de todos os documentos solicitados deve ser em PDF.
9. A cada documento anexado, você deve clicar em ENVIAR.
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10. Após incluir os documentos solicitados, confira na BANDEJA DE ARQUIVOS, se a 
     documentação necessária está anexada.
11. Estando tudo correto, clique em PROTOCOLAR.
12.Após o processo ser autuado pela Unicentro, será enviado um e-mail com o número de 
     protocolo.

3. DO RESULTADO E DA INSCRIÇÃO AO VESTIBULAR
3.1. A relação dos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição para doadores de sangue será
publicada até o dia 20 de janeiro de 2021, em edital específico.
3.2. O candidato beneficiado deverá fazer a inscrição pela internet, até o dia 4 de fevereiro de
2021.
3.3. Caso o candidato isento realize mais de uma inscrição, será considerada apenas a mais recente.

Guarapuava, 4 de janeiro de 2021.

Maria Aparecida Mores Pinto,

Coordenadora Geral da COORPS.
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