
 
 

 
 

EDITAL Nº 026/2023 – 1ª RETIFICAÇÃO, 19 de janeiro de 2023. 

 
 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de Gurupi - UnirG, por meio da Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado - COPSES, torna pública a seguinte retificação ao edital supracitado, cujas alterações estão a seguir 

elencadas para Processo Seletivo Simplificado para Preenchimento de Vaga para Preceptor do Ensino Superior 

para o Curso de FISIOTERAPIA: 

 

 
1. Nos itens 4 e 5,  ONDE SE LÊ: 

 

 
4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO 

 

TABELA I – CRONOGRAMA 

JANEIRO DE 2023 

Dia 19 
Início das Inscrições pela Internet (http://www.unirg.edu.br) a partir 

das 8:00 horas (horário local). 

Dia 21 Término das inscrições - Às 18h (horário local). 

Dia 24 Divulgação do horário das arguições. 

Dia 25 a 26 Análise e Arguição Curricular 

Dia 27 Divulgação do resultado provisório, a partir das 18h (horário local). 

Dia 30 
Prazo para interposição de Recursos sobre o resultado provisório, das 08 horas às 18 

horas do dia 27 (horário local). 

Dia 31 RESULTADO FINAL – A partir das 18 horas (horário local). 

Dia 01-02 INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1. A inscrição para o Processo Seletivo que trata este Edital deverá ser efetuada pelo candidato, 

exclusivamente, pelo endereço eletrônico selecaosimplificada@unirg.edu.br, das 18h do dia 19 de janeiro de 

2023 (quinta-feira) às 18h do dia 21 de janeiro de 2023 (segunda-feira), horário local. 

5.2. O candidato deverá observar atentamente as etapas do processo seletivo contidas no cronograma disponível 

no item 4 deste edital; 

5.3. Somente serão aceitos os comprovantes que estejam indicando a alínea relacionada aos itens dispostos no 

quadro de pontuação do Anexo I deste edital; 

5.4. As informações apresentadas são de inteira responsabilidade do candidato, sendo excluído do processo 

seletivo aquele que não preencher corretamente o formulário de forma completa e correta ou que fornecer dados 

comprovadamente inverídicos; 
  
LEIA-SE: 

 
4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO 

 

TABELA I – CRONOGRAMA 



 
 

 
JANEIRO DE 2023 

Dia 19 
Início das Inscrições pela Internet (http://www.unirg.edu.br) a partir 

das 18:00 horas (horário local). 

Dia 21 Término das inscrições - Às 18h (horário local). 

Dia 24 Divulgação do horário das arguições. 

Dia 25 a 26 Análise e Arguição Curricular 

Dia 27 Divulgação do resultado provisório, a partir das 18h (horário local). 

Dia 30 
Prazo para interposição de Recursos sobre o resultado provisório, das 08 horas às 18 

horas do dia 27 (horário local). 

Dia 31 RESULTADO FINAL – A partir das 18 horas (horário local). 

Dia 01-02 INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1. A inscrição para o Processo Seletivo que trata este Edital deverá ser efetuada pelo candidato, 

exclusivamente, pelo endereço eletrônico selecaosimplificada@unirg.edu.br, das 18h do dia 19 de janeiro de 

2023 (quinta-feira) às 18h do dia 21 de janeiro de 2023 (sábado), horário local. 

5.2. O candidato deverá observar atentamente as etapas do processo seletivo contidas no cronograma disponível 

no item 4 deste edital; 

5.3. Somente serão aceitos os comprovantes que estejam indicando a alínea relacionada aos itens dispostos no 

quadro de pontuação do Anexo I deste edital; 

5.4. As informações apresentadas são de inteira responsabilidade do candidato, sendo excluído do processo 

seletivo aquele que não preencher corretamente o formulário de forma completa e correta ou que fornecer dados 

comprovadamente inverídicos; 

 

 

 
PERMANECEM INALTERADOS os demais itens, subitens, alíneas e anexos do Edital. 

 

 
Comissão de Processo Seletivo Simplificado da Universidade de Gurupi - UnirG, 19 de janeiro de 2023. 

 

Comissão de Processo Seletivo Simplificado - COPSES 

 

 


