EDITAL Nº 126/2020
RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 115/2020
PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA, INTERNA, DE TURNO, DE
GRAU E PORTADOR DE DIPLOMA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021
O Presidente da Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS da Universidade de Gurupi - UnirG,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando os problemas de ordem técnica na
Plataforma Educacional SEI que impossibilitaram o processo de inscrição simultânea dos candidatos no
Processo Seletivo por meio das Notas do ENEM para o curso de medicina, torna pública a presente
RETIFICAÇÃO com o objetivo de acrescentar o subitem 4.2.1 no Edital nº 115/2020, conforme segue:

1.

No subitem 4.2 aonde se lê:

4.2. Para efetuar a inscrição VIA INTERNET, o candidato deverá:
I. Acessar o site https://sei.unirg.edu.br/ no link: Home candidato;
II. Preencher o CPF, nome, celular e e-mail;
III. Preencher os campos obrigatórios do formulário;
IV. Preencher os campos com as informações pessoais. Observação: não é necessário preencher o campo
“Filiação”;
V. Clicar no campo confirmar inscrição (desta maneira, estará confirmando que leu e concordou com
as normas deste Edital);
VI. Imprimir o boleto bancário e efetuar o respectivo pagamento até a data prevista neste Edital.

1.1.

Leia-se:

4.2. Para efetuar a inscrição VIA INTERNET, o candidato deverá:
I. Acessar o site https://sei.unirg.edu.br/ no link: Home candidato;
II. Preencher o CPF, nome, celular e e-mail;
III. Preencher os campos obrigatórios do formulário;
IV. Preencher os campos com as informações pessoais. Observação: não é necessário preencher o campo
“Filiação”;
V. Clicar no campo confirmar inscrição (desta maneira, estará confirmando que leu e concordou com
as normas deste Edital);
VI. Imprimir o boleto bancário e efetuar o respectivo pagamento até a data prevista neste Edital.

4.2.1 Caso o candidato já tenha realizado uma inscrição no Processo Seletivo por meio das Notas do
ENEM – MEDICINA (no link https://sei.unirg.edu.br/ no link: Home candidato) e queira realizar a
inscrição simultânea no Processo Seletivo Transferência/Portador de Diploma, para o curso de Medicina,
deverá efetuar a inscrição VIA INTERNET, conforme segue:
I. Acessar o site www.unirg.edu.br por meio do link: https://iow.unirg.edu.br/mods/vest/intr/nova/ e
escolher uma das opções:
a)
Transferência Externa;
b)
Transferência Interna;
c)
Portador de Diploma;
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II. Preencher todos os campos do formulário de inscrição com seus dados pessoais;
III. Clicar no campo enviar (desta maneira, estará confirmando que leu e concordou com as normas
deste Edital);
IV. Imprimir o boleto bancário e efetuar o respectivo pagamento até a data prevista neste Edital;
V. Enviar para a Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS os documentos relativos à 1ª fase,
conforme item 06 do Edital nº 115/2020.

2.

Mantenham-se as demais disposições do Edital nº 115/2020 e 116/2020.

Comissão Permanente de Processo Seletivo, 24 de novembro de 2020.

Prof. Me Eduardo Fernandes de Miranda
Pró-Reitor de Graduação e Extensão da Universidade de Gurupi - UnirG
Presidente Comissão Permanente de Processo Seletivo
Portaria/Reitoria nº 74/2018
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