Alerta sobre o Vírus do Boleto
Prezado candidato,
Ultimamente a mídia relatou casos de boletos bancários adulterados por um tipo de vírus de computador que
modifica as informações na linha digitável e no código de barras do boleto, fazendo com que o valor do
pagamento seja desviado para uma conta-corrente diferente da correta.
Para sua segurança, verifique se a linha digitável impressa nos campos do boleto (GRU) está sendo formada
com as informações definidas para este concurso.
Campos do Boleto (GRU)
BANCO:
É o código do banco que receberá o pagamento. Em nossa GRU será SEMPRE o 001 (Banco do Brasil)

LINHA DIGITÁVEL: Os primeiros 24 números deverão conter SEMPRE os seguintes dígitos

NOSSO NÚMERO: Código onde é possível identificar o número do requerimento de inscrição, sem o dv, após
a sequência de “226614262015”. No exemplo, o nº do requerimento é “20086”.
Se você identificar que estas informações estão diferentes, não faça o pagamento e entre em contato com a
Coseac, pelos telefones 21 2629-2806 / 2629-2805 ou envie mensagem para informatica2@coseac.uff.br.
Para facilitar a identificação da fraude, destacamos na imagem abaixo os campos que devem ser conferidos:

Exemplo de Linha Digitável
1
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Código do Banco do Brasil
Oito primeiros dígitos do campo “Nosso Número”

3

Número do requerimento de inscrição, sem o dv

3

001 (valor fixo)

2266.1426 (valor fixo)
20.086 (valor que variará em função do nº do
requerimento do candidato)

Extraído do Edital do Concurso
5.3.8 O recolhimento da taxa de inscrição referida nos termos do subitem 5.2.1, após confirmação pela rede
bancária, formalizará a solicitação de inscrição no Concurso Público. O recolhimento da taxa realizado fora do prazo
estabelecido neste Edital, ou realizado por meio de pagamento agendado e não liquidado no referido prazo, ou realizado
por boleto bancário não identificado pela Universidade Federal Fluminense como sendo o oficial do Concurso, implicará a
não efetivação da inscrição.

