
 Verificamos um grande número de inconsistência (erro) no preenchimento dos dados 

bancários  nos cadastros dos candidatos

 Ter os dados corretos da conta corrente, 

os auxílio(s) deferido(s), receba o(s) 

 

TUTORIAL PARA PREENCHIMENTO CORRETO

1) No campo Banco: Escolha o nome 

Ex: Banco do Brasil S A 

 

2) No campo Agência: 

2.1) Inserir somente o número da agência, que é composto por 4 dígitos

verificador da agência (aquele depois do tracinho)

Ex:  correto: 0659 errado: 0659-1

 

2.1) Quando a agência tiver apenas 3 ou menos dígito

completa 4 dígitos. 

Ex. 1) agência 959, inserir o 0 (zero) preenchendo 

Ex. 2) agência 9, inserir os 0 (zeros) preenchendo 

Verificamos um grande número de inconsistência (erro) no preenchimento dos dados 

dos candidatos do Edital 1-2018 e Edital 2-2018. 

s dados corretos da conta corrente, é imprescindível para que o candidato que tiver 

os auxílio(s) deferido(s), receba o(s) devidos pagamento(s). Evitando assim, futuro aborrecimento

TUTORIAL PARA PREENCHIMENTO CORRETO NO CADASTRO DA CONTA CORRENTE

PARA OS BOLSISTAS PRAE 

Escolha o nome do banco que você possui a conta. 

nserir somente o número da agência, que é composto por 4 dígitos, não colocar o dígito 

(aquele depois do tracinho) que aparece no cartão ou contrat

1 

Quando a agência tiver apenas 3 ou menos dígitos, inserir o 0 (zero) na frente, assim 

agência 959, inserir o 0 (zero) preenchendo 0959 

agência 9, inserir os 0 (zeros) preenchendo 0009 

Verificamos um grande número de inconsistência (erro) no preenchimento dos dados 

para que o candidato que tiver 

Evitando assim, futuro aborrecimento. 

NO CADASTRO DA CONTA CORRENTE 

 

, não colocar o dígito 

que aparece no cartão ou contrato do banco. 

s, inserir o 0 (zero) na frente, assim 

 



3) No campo Número da conta: 

Inserir somente o número da conta. 

Não utilizar qualquer caractere diferente (somente números) 

Não colocar o dígito verificador de sua conta corrente que será preenchido posteriormente no 

próximo campo DV. 

Ex.1) conta corrente 25.212-9, preencher apenas 25212 

Ex.2) os zeros na frente da conta não precisam ser inseridos 

Conta corrente: 0025212-9 correto 25212 Errado 00252129 

 

4) No campo DV: 

Inserir apenas o dígito verificador (aquele após o tracinho) da sua conta corrente.  

Ex: conta corrente 25212-9, preencher apenas 9 

Nesse campo não inserir o número do tipo de operação, como: poupança, conta fácil e outros 

números que apareçam em seu cartão. 

 

Informações importantes: 

A Conta Corrente pode ser de qualquer banco, desde que o bolsista seja o primeiro titular. 

Não pode ser Conta Poupança, Conta Salário ou Conta Fácil. 

 

 

 

 

 


