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MUNICÍPIO DE GURUPI 
FUNDAÇÃO UNIRG – CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG  

  
TRANSFERÊNCIA EXTERNA, DE TURNO, REINGRESSO E PORTA DOR DE 

DIPLOMA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O Presidente da Comissão Permanente do Processo Seletivo do Centro 

Universitário UNIRG no uso de suas atribuições publica e convoca os candidatos 

inscritos e classificados até o limite de vagas no Processo para Transferência 

Externa e Portador de Diploma para o primeiro semes tre de 2014 , do curso de 

MEDICINA e Portador de Diploma do curso de DIREITO, cujo número de vagas foi 

inferior ao número de candidatos, para protocolar os documentos no dia 12 

ou 13 de dezembro de 2013 na Central de Atendimento  ao 

Acadêmico , endereçado ao Coordenador do curso no qual inscreveu-se, 

conforme o subitem 1.2 do item 1 – Do Processo Seletivo e de Inscrição; item 2.5 do 

item 2 - Das Provas; inciso II do item 3; 3.2 e 3.4 – Dos documentos para análise, do 

respectivo Edital e os resultados publicados: 

1.2. Quando o número de vagas for inferior ao número de candidatos 
inscritos, o interessado efetuará a inscrição, realizará a prova  e, após a 
divulgação do resultado preliminar e tempo concedido a recurso, em sendo 
convocado, protocolará os documentos para análise que, deferido conforme 
divulgação procederá à matrícula, conforme este edital. 
 

2.5 O total da prova dissertativa e/ou objetiva (item 5) será 
calculado por pontos de 0 a 10 (zero a dez) e consistirá em item 
classificatório, com exceção do curso de Medicina que será emitida a 
relação até três vezes o número de vagas desse curso, em ordem 
decrescente de pontos, da qual serão convocados os candidatos 
classificados até o limite de vagas. 
 

  

3.2 Os candidatos que prestarem prova para TRANSFERÊNCIA 
EXTERNA deverão protocolar, nos dias 12 (quinta-feira) e 13 
(sexta-feira) de dezembro de 2013, na Central de Atendimento do 
Campus II, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas, no bloco B, Campus II, 
os seguintes documentos (permitida a procuração com firma 
reconhecida): 

 
a) requerimento de próprio punho, ou digitado, endereçado ao Coordenador do 

curso de opção, protocolado na Central de Atendimento até as datas fixadas; 
 

b) (1 via) Atestado de vínculo com a Instituição de origem; 
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c) (1 via) Documento comprobatório de Reconhecimento ou de Autorização do 
curso de origem, se não constar essa informação no Histórico Acadêmico; 

 
d) Histórico Acadêmico, original ou cópia autenticada (1 via), porém com data 

inferior ou até 30 (trinta) dias, contendo a carga horária de cada disciplina 
cursada ou em curso, estágio ou outras atividades curriculares; 

 
e) Programas de disciplinas cursadas com aprovação, ou em curso, na 

instituição de origem, (dispensados ao candidato à vaga do curso de Medicina 
que não se enquadra nos termos da Resolução 04/2012- acesso no site: 
www.unirg.edu.br; localizar cursos/medicina/conselho de 
curso/aproveitamento de créditos- Resolução 04/2012); 
 

f) (1 via) Atestado de Regularidade no ENADE, se não constar essa informação 
no Histórico Acadêmico; 

 
g) (1 via) Cópia do CPF; 

 
h) (1 via) Cópia da Cédula de Identidade. 

  
  

3.4 O candidato PORTADOR DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO (que 
precisar prestar a prova) deverá protocolar em 12 (quinta-feira) ou 
13 (sexta-feira) de dezembro de 2013, os seguintes documentos 
(permitida a procuração com firma reconhecida): 

 
a) requerimento de próprio punho, ou digitado, endereçado ao Coordenador do 

curso de opção, protocolado na Central de Atendimento até as datas fixadas; 
 

b) (1 via) Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou original da certidão de 
conclusão do curso; 

 
c) (1 via) Histórico Acadêmico original ou fotocópia autenticada, contendo a 

carga horária de cada disciplina cursada ou em curso, estágio ou outras 
atividades curriculares; 

 
d) Programas de disciplinas cursadas na instituição de origem (dispensados ao 

candidato à vaga do curso de Medicina que não se enquadra nos termos da 
Resolução 04/2012- acesso no site: www.unirg.edu.br; localizar 
cursos/medicina/conselho de curso/aproveitamento de créditos- Resolução 
04/2012); 

 
e) (1 via) Cópia do CPF; 

 
f) (1 via) Cópia da Cédula de Identidade. 

  
TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

 

MEDICINA 
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INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO  

772 BEATRIZ ALVES DE GOES TEIXEIRA  5º 
847 LILIAN PEREIRA LEMOS  6º 
611 LINDAINEZ ANTONIO DE SOUZA  3º 

614 LORENA PASSOS SOARES  1º 
865 MAYRA SANTOS AZEVEDO  2º 

758 VITOR HUGO PINHEIRO 4º 
 
 

PORTADOR DE DIPLOMA 

 

DIREITO 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 

765 Fábio de Paula Rodrigues Chaves 3º 
708 Gisele da Conceição Rodrigues 2º 
841 Lidiane Maria de Melo 4º 
647 Neuma Maria Barbosa Coimbra 7º 
832 Paulo Roberto Guido Menescal 6º 
716 Renata Marinho dos Reis 5º 
617 Wesliane Gonçalves de Souza 1º 

 
Observação: No curso de Direito – Noturno, para Portador de Diploma 

foram convocados 2 (dois) candidatos a mais, em razão de ter somado 18 candidatos nas inscrições 
e, portanto, restado 2 (duas) vagas que, conforme o Edital podem ser utilizadas para a admissão de 
outra categoria. 

 
Comissão Permanente do Processo Seletivo do Centro Universitário 

UNIRG, aos 11 de dezembro de 2013. 

MEDICINA 
INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO  

783 Joelcy Pereira Tavares 1º 
603 Rodrigo Disconzi Nunes 2º 
797 Tadeu Vitoldo Redo 3º 


