
 

 
 

 

 

EDITAL Nº 04/2019 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 121/2018 

 

PROCESSO SELETIVO DE REINGRESSO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019 
 

O Presidente da Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS da Universidade de Gurupi - UnirG, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, torna pública a presente RETIFICAÇÃO do Edital nº 121/2018 – Processo Seletivo de 

Reingresso para o primeiro semestre de 2019, considerando o que segue: 

 

 

1. No subitem 8.1 onde se lê: 
 

8.1 Caberá recurso quanto ao Resultado Preliminar das 8 horas até às 18 horas do dia 10 de janeiro de 2019. 

 

1.1. Leia-se: 

 

8.1 Caberá recurso quanto ao Resultado Preliminar das 8 horas até às 18 horas do dia 14 de janeiro de 2019. 

 

 

2. No subitem 8.3 onde se lê: 

 

8.3 A previsão de resposta aos recursos referentes ao Resultado Preliminar será a partir das 18 horas do dia 14 

de janeiro de 2019.   
    

2.1. Leia-se: 

 

8.3 A previsão de resposta aos recursos referentes ao Resultado Preliminar será a partir das 18 horas do dia 15 

de janeiro de 2019 

 
 
3. No subitem 9.2 onde se lê: 

 

9.2 O Resultado Preliminar será divulgado no site, a partir das 18 horas do dia 09 de janeiro de 2019, seguindo 

os critérios de classificação, conforme item 7 e subitens, até o limite de vagas para cada curso/turno. 
 

3.1. Leia- se: 
 

9.2 O Resultado Preliminar será divulgado no site, a partir das 18 horas do dia 11 de janeiro de 2019, seguindo 

os critérios de classificação, conforme item 7 e subitens, até o limite de vagas para cada curso/turno. 

 

 
 
4. Nos subitens 9.2.2 e 9.3 onde se lê: 

 

9.2.2 Havendo alteração de resultado proveniente de deferimento de qualquer recurso, haverá nova e definitiva 

publicação dos resultados no dia14 de janeiro de 2019 a partir das 18 horas 

 

9.3 O Resultado Final será divulgado a partir das 18 horas do dia 14 de janeiro de 2019, juntamente com o 

Edital de Convocação para a Matrícula. 

 

4.1 Leia-se: 

 

9.2.2 Havendo alteração de resultado proveniente de deferimento de qualquer recurso, haverá nova e definitiva 

publicação dos resultados no dia 15 de janeiro de 2019 a partir das 18 horas. 

 

9.3 O Resultado Final será divulgado a partir das 18 horas do dia 15 de janeiro de 2019, juntamente com o 

Edital de Convocação para a Matrícula. 

 



 

 
 

 

 

5. Nos subitens 10.1 e 10.1.1 onde se lê: 

 

10.1 O candidato convocado deverá efetuar a matrícula nos dias 16 e 17 de janeiro de 2019, das 8 horas às 

11 horas e das 14 horas às 17 horas, na Central de Matrículas/Secretaria Geral Acadêmica, no Campus II. 

10.1.1 O pagamento referente à matrícula deverá ser efetuado até o horário bancário do dia 18 de janeiro de 2019. 

 
5.1 Leia-se: 

 

10.1 O candidato convocado deverá efetuar a matrícula nos dias 16 a 18 de janeiro de 2019, das 8 horas às 

11 horas e das 14 horas às 17 horas, na Central de Matrículas/Secretaria Geral Acadêmica, no Campus II. 

10.1.1 O pagamento referente à matrícula deverá ser efetuado até o horário bancário do dia 21 de janeiro de 2019. 

 

6. O ANEXO II, do Edital nº 121/2018, passa a vigorar com as seguintes informações:  

 

ANEXO II 

 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE REINGRESSO PARA O  

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019 

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL 

Período de Inscrição e 

protocolo de documentos 

21/NOVEMBRO/2018 

A  

20/DEZEMBRO/2018 

Das 14 horas do dia 21 de 

novembro até às 23h59min do 

dia 20 de dezembro de 2018 

Site: www.unirg.edu.br 

link: Reingresso 

e 

Central de 

Atendimento ao Aluno 

– Campus II 

Vencimento do Boleto para 

Pagamento da Inscrição 
21/DEZEMBRO/2018 

Até o limite do horário 

bancário 
 

Resultado Preliminar 11/JANEIRO/2019 A partir das 18 horas 
Site: www.unirg.edu.br 

link: Reingresso 

Recursos  

(Resultado Preliminar) 
14/JANEIRO/2019 Das 08 horas às 18 horas 

Email: 

cpps@unirg.edu.br 

Respostas aos Recursos 15/JANEIRO/2019 A partir das 18 horas 
Site: www.unirg.edu.br 

link: Reingresso 

Resultado Final e 

Convocação para a Matrícula 
15/JANEIRO/2019 A partir das 18 horas 

Site: www.unirg.edu.br 

link: Reingresso 

Matrículas  

16/JANEIRO/2019  

A 

18/JANEIRO/2019 

Das 08 horas às 11h30min e 

das 13h30min às 17 horas 

Central de Matriculas     

Campus II 

Vencimento do Boleto para o 

pagamento da matrícula 
21/JANEIRO/2019 

Até o limite do horário 

bancário 
 

 

 

7. Revogam-se as disposições em contrário e mantenham-se as demais disposições do Edital nº 121/2018. 

 
Comissão Permanente de Processo Seletivo, 11 de janeiro de 2019. 

 
 

Prof. Me Eduardo Fernandes de Miranda 

Pró-Reitor de Graduação e Extensão da Universidade de Gurupi - UnirG 

Presidente da Comissão Permanente de Processo Seletivo 

Portaria/Reitoria nº 74/2018 
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