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EDITAL Nº 048/2021 

 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 035/2021 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 – CURSO DE 

MEDICINA – CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS - TO 

 

A 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 035/2021 (Retificado pelo Edital nº 039/2021) para retificar a redação dos subitens 4.20, 9.3 

e 11.23 do edital supracitado, conforme segue:  

 

1. No subitem 4.20 do Edital nº 035/2021 (Retificado pelo Edital n.º 039/2021) aonde se lê:  

 

 

4.20. Depois de efetivado o preenchimento de opção de curso, Língua Estrangeira e pagamento da 

inscrição, estes não serão modificados. 

 

1.1 Leia-se:  

 

4.20. Depois de efetivado o preenchimento de opção de curso, método de concorrência e pagamento 

da inscrição, estes não serão modificados. 

 

2. No subitem 9.3 do Edital nº 035/2021 (Retificado pelo Edital n.º 039/2021) aonde se lê:  

 

9.3. A prova de Língua Estrangeira será oferecida em duas opções: Inglês ou Espanhol, de acordo 

com a indicação do candidato, registrada no ato de sua inscrição. 

 

2.1 Leia-se:  

 

9.3. A prova de Língua Estrangeira será oferecida em duas opções: Inglês ou Espanhol, de acordo 

com a indicação do candidato, registrada no cartão resposta (gabarito oficial) no dia de aplicação 

da prova. Será desconsiderada a opção indicada anteriormente no formulário de inscrição online. 

 

3. No subitem 11.23 do Edital nº 035/2021 (Retificado pelo Edital n.º 039/2021) aonde se lê:  

 

11.23. A opção de Língua Estrangeira estará expressa, eletronicamente, no Cartão-Respostas, de 

acordo com a opção constante no ato da inscrição, sendo impossível a alteração desta durante 

aplicação da prova. 

 

3.1 Leia-se: 

 

11.23. No cartão-resposta constará campo para o candidato optar expressamente pela opção de Língua 

Estrangeira que queira ter a prova corrigida. Caso o candidato não marque no campo designado a 

opção de língua estrangeira, será considerada e corrigida a opção de inglês.   

 



 

Página 2 de 2 
 

 

4. Mantenham-se as demais disposições do Edital nº 035/2021, 039/2021 e 041/2021 que não 

contrariem o presente edital.  

 

 

 

Comissão Permanente de Processo Seletivo, 22 de abril de 2021. 

 

 

 

 

Profª. Dra. Rise Consolação Iuata Costa 

Pró-Reitora de Graduação da Universidade de Gurupi - UnirG 

Presidente da Comissão Permanente de Processo Seletivo 

Decreto Municipal nº 1.186/2020 


