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MUNICÍPIO DE GURUPI – ESTADO DO TOCANTINS 

FUNDAÇÃO UNIRG – CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG 

COMISSÃO PERMANENTE DO PROCESSO SELETIVO  

 

EDITAL Nº 03 DO PROCESSO SELETIVO 2015-1 

Aprovado no Conselho Acadêmico Superior em 18/09/2014  

Resolução CONSUP nº019, de 18/09/2014 

 

EDITAL DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA CHAMADA PÚBLICA 

PRESENCIAL 

 

O Reitor e o Presidente da Comissão Permanente do Processo Seletivo – CPPS do Centro 

Universitário UnirG, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto nas Leis nº 

9.394/1996 (LDB), a Lei 11.331, de 25/07/2006, na Portaria Normativa nº 391/2002-MEC e a 

Resolução CEE-TO nº 022/ 2002 de 28/02/2002 e demais legislações vigentes, torna público aos 

candidatos que não foram convocados em primeira, segunda ou terceira chamadas da primeira ou, 

quando as vagas o permitiam os da segunda opção, até finalizar a terceira chamada, neste processo 

seletivo, a necessidade de manifestarem Interesse em participar da Chamada 

Pública Presencial do Processo Seletivo 2015-1, conforme as normas dispostas a seguir. 

 

1. DA DECLARAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELA VAGA 

 

1.1 Para realizar a manifestação de interesse em participar da Chamada Pública, o candidato deverá 

proceder da seguinte forma: 

 

a. acessar na internet o site www.unirg.edu.br a partir das 14 horas do dia 19 DE 

JANEIRO DE 2015 até as 23h59min do dia 21 DE JANEIRO DE 2015; 

 

b. preencher todos os campos solicitados e confirmá-los, de acordo com as orientações e os 

procedimentos contidos no site; 

 

c. c) imprimir as informações sobre a declaração. 

 

1.2 Após às 23h59min do dia 21 de janeiro de 2015, não será possível acessar o Formulário de 

Interesse em participar da chamada pública. 

 

1.3 O candidato que não declarar o interesse pela vaga perde o direito de participar da Chamada 

Pública e, consequentemente, o direito à vaga. 

 

1.4 A manifestação de interesse de que trata este Edital assegura ao candidato apenas a expectativa de 

direito à vaga ofertada no âmbito do Centro Universitário UnirG para a qual a manifestação foi 

efetuada, estando sua matrícula condicionada à existência de vaga e ao atendimento de todos os 

requisitos legais e regulamentares. 

 

1.5 As vagas não preenchidas até a terceira chamada, referente ao Edital nº 02-2015-1, disponíveis 

nos cursos oferecidos no Centro Universitário UnirG, serão publicadas em 15 de janeiro de 2015, a 

partir das 18 horas.  

 

 

2. DA CHAMADA PÚBLICA 

 

2.1. A Chamada Pública tem por objetivo convocar, em uma única sessão conjunta, os candidatos que 

declararam interesse em concorrer às vagas ainda não preenchidas, obedecendo à ordem de 
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classificação geral do resultado publicado no processo seletivo 2015-1 para efetuarem a 

matrícula, de acordo com o número de vagas ainda disponíveis em cada um dos cursos ofertados. 

 

2.1.1. O candidato inscrito que se ausentar na sessão única conjunta a que se refere o item anterior 

perde o direito à vaga. 

 

2.2. Durante a Chamada Pública será efetuada a chamada nominal dos candidatos que declararam 

interesse em participar dessa Chamada Pública para a realização da matrícula, pela ordem de 

classificação no Processo Seletivo 2015-1, até que todas as vagas disponíveis nos diversos cursos 

sejam completadas. 

 

2.3. Serão convocados para a Chamada Pública um número de candidatos correspondentes a três vezes 

o número de vagas remanescentes em cada curso. 

 

2.4. Por esse mecanismo de preenchimento de vagas serão matriculados somente os candidatos que 

correspondem ao número de vagas disponíveis, enquanto os demais, mesmo que convocados 

para a sessão serão dispensados. 

 

2.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato, a observância dos procedimentos e dos prazos 

estabelecidos nos editais e nas normas que regulamentam a Chamada Pública, bem como os 

respectivos horários de realização da Chamada Pública e a apresentação dos documentos exigidos 

para a matrícula. 

 

2.6. A divulgação dos inscritos será realizada no dia 23 de janeiro/2015, a partir das 18 horas, 

exclusivamente no site: www.unirg.edu.br; 

 

2.7. Caberá recurso do horário da divulgação até 18 horas do dia 24/janeiro/2015, exclusivamente por 

meio do endereço: cpps@unirg.edu.br; 

 

2.7.1. O recurso enviado depois do horário previsto no caput será desconsiderado. 

 

2.8. O candidato é responsável por acompanhar e cumprir aos requisitos desse Edital. 

 

2.9. A Sessão da Chamada Pública Presencial será realizada no dia 27 DE JANEIRO/2015 (TERÇA-

FEIRA), ÀS 16 HORAS, NO AUDITÓRIO DO CAMPUS I 

 

 

 

3. DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS CONVOCADOS POR MEIO DA CHAMADA 

PÚBLICA 

 

3.1. A matrícula dos candidatos convocados por meio da chamada pública será realizada no dia 29 de 

janeiro de 2015, no Campus II, das 8 às 11h30 min, 14 às 17h30 min; 

 

3.2. Somente estará efetivamente matriculado, o candidato que COMPROVAR a CONCLUSÃO, de 

acordo com a Lei, do curso de Ensino Médio ou equivalente ou que tenha sido aprovado no ENEM/ 

2011 a 2013, efetivado a inscrição e deferida (considerando a Portaria INEP nº 144, de 23/05/2012), 

tornando-se nula de pleno direito a classificação daquele que não apresentar prova dessa escolaridade 

até a data-limite da matrícula; 

 

3.3. Os documentos a serem entregues no ato da matrícula estão previstos no item 21. Do Edital nº 02-

2015-1 do Processo Seletivo para o primeiro semestre de 2015; 

 

http://www.unirg.edu.br/
mailto:cpps@unirg.edu.br
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3.4. As normas previstas no Edital nº 02 – 2015-1 do Processo Seletivo continuam válidas neste edital 

aos candidatos convocados por meio da Chamada Pública. 

 

3.5. O Centro Universitário UnirG se reserva o direito de, se necessário, realizar chamadas posteriores. 

 

3.6.  No caso de candidato aprovado na condição de estar cursando e que concluirá até o FINAL DE 

DEZEMBRO DE 2014, a última série do Ensino Médio (ou curso equivalente), deverá entregar Atestado 

dessa comprovação no ato da matrícula, assinado pela autoridade competente da instituição em que 

cursa; 

 

3.6.1.  Será considerada indeferida a matrícula do candidato que não entregar o documento finalizado 

do Ensino médio na data prevista no caput; 

 

3.7.  Não é permitido ao estudante manter vínculo simultâneo com dois ou mais cursos em 

Instituição de Ensino Superior Pública, nos termos da Lei nº 12.089 de 11 de novembro de 

2009, publicada no D.O.U. de 12 de novembro de 2009. 

 

3.8.  As datas de matrículas devem ser cumpridas, tanto no período básico como nos 

3du3eqüentes, semestralmente, conforme calendário da instituição; 

 

3.9.  A matrícula não renovada nos prazos estabelecidos nos calendários de datas de matrículas nos 

semestres subseqüentes implicará no desligamento do acadêmico desta Instituição. 

 

3.9.1. A matrícula é regida pelo Regulamento de Matrículas aprovado no Conselho Acadêmico 

Superior em 10/12/2013, publicado no site www.unirg.edu.br e, semestralmente, pelo 

Calendário de Datas de Matrículas. 
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4. CRONOGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL 

 

 

 

Comissão Permanente do Processo Seletivo, Gurupi/TO, 18 de setembro de 2014. 
 

Alexandre Ribeiro Dias 

Reitor do Centro Universitário UNIRG 

Portaria UNIRG nº 974/2012 

Jean Carlo Ribeiro 

Pró-Reitoria de Graduação e Extensão 

Presidente da CPPS                                    

Membros: 

Célia Maria Agustini Lima  

Gleydson Moraes Lima  

James Dean Carlos de Sousa  

Levy da Costa Neres  

Sandra Mara Alves Escobar  

 

DIVULGAÇÃO DAS VAGAS 

REMANESCENTES NOS CURSOS 
15/ janeiro /2015 

a partir das 18 

horas 

(horário local) 

Centro 

Universitário 

UNIRG- site: 

www.unirg.edu.br 

Divulgação DO EDITAL DE 

CHAMADA PÚBLICA (três vezes o 

número de vagas remanescentes em 

cada curso) 

17/ janeiro /2015 

a partir das 18 

horas 

(horário local) 

Site: 

www.unirg.edu.br 

Chamada Pública Presencial  

INSCRIÇÃO 

19, 20 e 

21/janeiro/2015 

das 14 horas do 

dia 19/janeiro até 

23h59 min do dia 

21/janeiro/2015 

Site: 

www.unirg.edu.br  
Conforme o Edital nº 

03/2015-1 

DIVULGAÇÃO DOS INSCRITOS 

(três vezes o número de vagas 

remanescentes em cada curso) 

23/ janeiro /2015 

a partir das 18 

horas 

(horário local) 

Centro Universitário 

UNIRG- site: 

www.unirg.edu.br 

RECURSOS 24/janeiro/2015 

Horário da 

divulgação dos 

inscritos em 

23/01/2014 até 18 

horas do dia 

24/01/2015 

Exclusivamente por 

meio do e-mail: 

cpps@unirg.edu.br 

Sessão da Chamada Pública 
27/janeiro/2015  

(terça-feira) 
16 horas 

Auditório do 

Campus I do 

Centro Universitário 

UnirG 

CONVOCAÇÃO dos candidatos 

classificados até o número de vagas na 

sessão da chamada pública 

27/janeiro/2015  

(terça-feira) 
Na mesma sessão 

Na mesma sessão e 

publicação da 

relação final a 

partir das 20 horas 

MATRÍCULA DOS CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS ATÉ O NÚMERO 

DE VAGAS NA SESSÃO DA 

CHAMADA PÚBLICA 

29/ janeiro /2015 

08 às 11h30 min e 

14  às 17h30 min 

(horário local) 

Centro Universitário 

UNIRG –  

Campus II 

http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/

