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       MUNICÍPIO DE GURUPI – ESTADO DO TOCANTINS 

FUNDAÇÃO UNIRG – CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG 

COMISSÃO PERMANENTE DO PROCESSO SELETIVO - CPPS 

 

 

EDITAL nº 01-2014-2 
 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AOS PROCESSOS SELETIVOS PARA  OS 
CURSOS: BACHARELADO, LICENCIATURA E SUPERIOR EM TECNOLOGIA 

 
 

Os membros da Comissão Permanente do Processo Seletivo - CPPS, por seu Presidente, comunicam as 

normas para a obtenção de ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO para o Processo Seletivo 

2014-2 do Centro Universitário UnirG e fazem saber que estão estabelecidas por este Edital, de 25 

(SEXTA-FEIRA) a 30 (QUARTA-FEIRA) DE ABRIL DE 2014, tanto para os cursos de graduação 

nas modalidades de Bacharelado e Licenciatura (Edital nº 02-2014-2 a ser publicado) quanto para os 

cursos Superiores em Tecnologia (Edital nº 03-2014-2, a ser publicado) oferecidos pelo Centro 

Universitário UNIRG, mantido pela Fundação UNIRG e candidatos que se submeteram às provas do 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM em 2012. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O candidato poderá pleitear a isenção do pagamento da inscrição conforme a Lei n. 12.799, de 10 de 

abril de 2013 e os requisitos do Decreto nº 6.593, de 02/10/2008. 

 

1.2. O candidato interessado em solicitar a isenção da taxa de inscrição deverá efetuar a inscrição nos 

dias 25 a 30 DE ABRIL DE 2014, conforme a Lei n. 12.799, de 10 de abril de 2013, no site 

www.unirg.edu.br, link: Vestibular, sendo obrigatória a indicação do Número de Identificação Social 

(NIS) do candidato, atribuído pelo CadÚnico e o preenchimento de todos os dados solicitados. 

 

1.2.1. Será atendido somente o interessado que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal - CadÚnico, conforme a legislação em vigor; 

 

1.2.2. Se o candidato pertencer a uma família de baixa renda e ainda não estiver cadastrado no 

Cadastro Único ou, se mesmo cadastrado, não possuir o NIS, poderá dirigir-se ao órgão 

responsável pela gestão do Cadastro Único de seu município e efetuar a solicitação. 

 

1.2.3. A solicitação de isenção do pagamento da inscrição para o P S 2014-2 será realizada de 25 

a 30 DE ABRIL DE 2014 no site www.unirg.edu.br, link: Vestibular; 

 

1.2.4. Para efetuar a inscrição para solicitar isenção do pagamento da inscrição a um dos cursos de 

bacharelado, licenciatura ou tecnológico, ou mesmo da inscrição com notas do ENEM, o 

candidato deverá digitar: 

 

a. Nome completo do candidato, NIS, data de nascimento, número da identidade, data de 

expedição e órgão expedidor do RG, informar o número do CPF e nome da mãe, declaração de 

pertencer à família de baixa renda e os demais dados exigidos no preenchimento do 

formulário;  

b. preencher o formulário de inscrição para requerer a isenção;  

c. confirmar essa inscrição; 

d. clicar no campo enviar (dessa maneira, estará confirmando que leu, concordou com as normas 

deste edital. 

 

1.2.5. O Centro Universitário UNIRG não se responsabilizará por eventuais prejuízos que o 

candidato possa sofrer em decorrência de informação incorreta ou inválida do Número de 

Identificação Social - NIS, bem como de todos dados solicitados para a concessão de isenção 

do pagamento da inscrição. 
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1.2.6. O Centro Universitário UNIRG, por meio da CPPS, consultará o órgão gestor do CadÚnico 

para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 

 

1.2.7. A ausência do nome do candidato no órgão gestor do CadÚnico implica no indeferimento da 

isenção prevista neste edital. 

 

2. DAS DATAS DOS RESULTADOS E RECURSOS 

 

2.1. O resultado PRELIMINAR dos pedidos de isenção para todos os candidatos inscritos para isenção 

do pagamento da inscrição será no dia 12 de maio de 2014. 

 

2.2. Caberá recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção, no dia 13 de maio de 2014; 

 

2.2.1. Os recursos poderão ser protocolados na Central de Atendimento (Campus II do Centro 

Universitário UnirG ou enviados por meio do e-mail recurso@unirg.edu.br até a data prevista. 

2.2.2. Não serão aceitos recursos fora do prazo e que não estiverem de acordo com este edital ou que 

forem enviados via fax ou postal. 

2.2.3. Para apresentação de recurso o candidato deverá argumentar com precisão lógica, consistente 

e concisa e com a indicação precisa daquilo em que se julgar prejudicado; 

2.2.4. Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso inconsistente e/ou fora das especificações 

estabelecidas neste Edital; 

2.2.5. Os resultados dos recursos serão fornecidos, exclusivamente, via e-mail, ou divulgação no site 

www.unirg.edu.br, link: vestibular, ao interessado, por meio da informação do número do 

CPF, no dia do resultado final; 

2.2.6. Em hipótese alguma, será aceita revisão do recurso 

 

2.3. O resultado FINAL para todos os candidatos será divulgado no dia 16 de maio de 2014, com tempo 

suficiente para proceder a inscrição no curso pleiteado. 

 

2.4. Com o deferimento ou não da isenção do pagamento da inscrição, o candidato deverá seguir as 

instruções constantes no Edital do Processo Seletivo 2014-2 e EFETUAR A SUA INSCRIÇÃO em um 

dos cursos oferecidos no Centro Universitário UNIRG (o deferimento da isenção não significa que o 

candidato esteja inscrito no Processo Seletivo 2014-2). 

 

2.5. O candidato não contemplado com a isenção do pagamento de inscrição que desejar participar do PS 

2014-2 deverá efetuar sua inscrição e pagá-la até o último dia do prazo previsto no respectivo edital. 

 

3. DAS VAGAS OFERECIDAS 

 

3.1.  A isenção será destinada à inscrição das vagas oferecidas nos cursos de Bacharelados e 

Licenciaturas do Centro Universitário UnirG previstos no Edital nº 02/2014-2 a ser publicado e às 

vagas de curso(s) Superior(es) em Tecnologia no Edital nº 03/2014-2 a ser publicado. 
 

3.2. As vagas remanescentes do processo seletivo 2014-2 que forem constatadas após a publicação 

dos resultados das provas, em 30/junho/2014, serão destinadas para os candidatos que se 

submeteram às provas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM em 2012, em chamada única, 

conforme o edital a ser publicado e a Portaria INEP nº 144, de 24/05/2012, a serem publicadas no 

dia 03/julho/2014, (conforme editais 02 e 03/2014-2 a serem publicados); 

 

3.3. O valor da inscrição (de 13/maio a 02/junho/2014), conforme o Edital nº 02-2014-2 a ser publicado, 

fixado pelo Centro Universitário UnirG para os candidatos que se inscreverem para prestar a prova é 

de R$ 90,00 (noventa reais); 

 

3.4. O valor da inscrição (de 13/maio a 02/junho/2014), conforme o Edital nº 03-2014-2 a ser publicado, 

fixado pelo Centro Universitário UnirG para os candidatos que se inscreverem para prestar a prova 

para um dos cursos Superiores em Tecnologia é de R$ 40,00 (quarenta reais); 

 

mailto:recurso@unirg.edu.br
http://www.unirg.edu.br/


 

Campus II: Rua Deputado José de Assis, entre Avs. Rio Grande do Sul e Guanabara, Qd. 278, LT. 01/10 - Centro - Gurupi-TO 
CEP: 77402-050 – Fone:  (63) 3612 – 7600 

www.unirg.edu.br       -       cpps@unirg.edu.br 

3.5. O valor da inscrição para os candidatos que se submeteram às provas do Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM em 2012, conforme os Editais nº 02 e 03-2014-2 a serem publicados, é de 

R$ 50,00 (cinquenta reais), fixado pelo Centro Universitário UNIRG, conforme item 9, a ser 

efetuada nos dias 07 e 08 de julho de 2014. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1. Não haverá isenção parcial do valor da inscrição e será válida apenas para isenção da inscrição. 

 

4.2. A inscrição ao programa de isenção do pagamento de inscrição só terá validade para o certame PS 

2014-2, portanto, o candidato contemplado com a isenção da inscrição, só poderá efetivar a inscrição 

para este Processo Seletivo. 

 
 

24.  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente do Processo Seletivo 2014-2. 

                   

 Comissão Permanente do Processo Seletivo, Gurupi/TO, 07 de abril de 2014. 

. 
 

Alexandre Ribeiro Dias 

Reitor do Centro Universitário UNIRG 

Portaria UNIRG nº 974/2012 

Jean Carlo Ribeiro 

Pró-Reitor de Graduação e Extensão 

Portaria UNIRG nº 043/2013 

Presidente da CPPS 

                       

            Membros: 
 

Célia Maria Agustini Lima  

Gleydson Moraes Lima  

James Dean Carlos de Sousa  

Levy da Costa Neres  

Millena Correa Borges  
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ANEXO 
 

 

 

 

 

ANEXO 1- Calendário do programa de isenção do pagamento da inscrição 2014-2 
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CPPS 2014-2  

PROPOSTA de CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 2014-2  Aprovar até 29/04/2014 se for dia 13/06 
 

Requerer Isenção de pagamento 25 a 30 de ABRIL/2014 
Até 21 horas 

(horário local) 

Internet site: 
www.unirg.edu.br   
(link: Vestibular) 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO preliminar  
Isenção de pagamento 

12/maio/2014 (segunda-feira) 
a partir das 18 horas 

(horário local) 

Centro Universitário 

UNIRG - campus II e 

site: 

www.unirg.edu.br  

Recursos 
13/maio/2014 

(terça-feira) 

Horário da Central de 

Atendimento até 17 horas 

do dia 13/05/2014 

(horário local) 

Centro Universitário 

UNIRG - campus II e 

site: 

www.unirg.edu.br  

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

Isenção de pagamento 
16/maio/2014  

a partir das 18 horas 

(horário local) 

Centro Universitário 

UNIRG - campus II e 

site: 

www.unirg.edu.br  

INCRIÇÃO ao PROCESSO SELETIVO 2014-2 13/MAIO a 02/JUNHO/2014 
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