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EDITAL Nº 039/2021 

                       

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 que 

dispõe sobre os prazos descritos no cronograma do Processo Seletivo para o preenchimento das vagas do curso 

de Medicina oferecido pela Universidade de Gurupi – UnirG – Campus de Paraíso do Tocantins, conforme 

segue: 

 

1. No Edital n.º 035/2021 onde se lê:  

 

2.2.1.  Ao candidato que prestar a prova deste Processo Seletivo no dia 18 de abril de 2021, e optar pela Ampla Concorrência 

e for classificado até o limite de vagas, no total de 80% (oitenta por cento) das vagas oferecidas para o curso de sua opção; 

 

2.2.2.  Ao candidato que prestar a prova deste Processo Seletivo no dia 18 de abril de 2021, e optar pela Cota/Escola Pública 

(Lei Municipal nº 2.116/2013) e for classificado até o limite de vagas, no total de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas 

para o curso de sua opção; 

 

2.2.3. Ao candidato que prestou a prova do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM em 2017, 2018 ou 2019 e 

constar no Resultado Final, conforme item 5 deste Edital, no total de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas para 

o curso de sua opção. 

 

4.4. As inscrições para o Processo Seletivo 2021-1 serão efetuadas exclusivamente via internet, pelo site 

www.unirg.edu.br/vestibular, das 18 horas do dia 05 de março de 2021 até às 23h59min do dia 20 de março de 2021 e o 

pagamento até o limite de recebimento bancário do dia 22 de março de 2021. 

 

4.9. O candidato deverá providenciar o pagamento do boleto por meio do código de barra, em qualquer agência bancária, 

impreterivelmente, até o dia 22 de março de 2021, independente se esse dia seja feriado Municipal, Estadual ou Nacional; 

 

4.10. O candidato deverá providenciar o pagamento do boleto por meio do código de barra, em qualquer agência bancária, 

impreterivelmente até o dia 22 de março de 2021, independente se esse dia seja feriado Municipal, Estadual ou Nacional. 

 

5. DO SISTEMA DE INSCRIÇÃO PARA OS CANDIDATOS QUE PRESTARAM AS PROVAS DO 

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM EM 2017, 2018 OU 2019 

 

5.1. O interessado que se submeteu às provas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM de 2017, 2018 ou 2019 poderá 

inscrever-se apenas em primeira opção nos cursos expressos na Tabela 1, deste Edital, conforme o aproveitamento dos 

candidatos classificados até o limite de vagas, na base de 10% (dez por cento) por curso. 

 

5.4. A inscrição no Processo Seletivo 2021-1 para o candidato que se submeteu às provas do Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM de 2017, 2018 ou 2019 será efetuada somente VIA INTERNET, no site www.unirg.edu.br, das 18 horas 

do dia 05 de março de 2021 até às 23h59min horas do dia 20 de março de 2021 e o pagamento até o limite bancário 

do dia 22 de março de 2021. 

 

5.12. O Resultado Preliminar referente às inscrições previstas no item 5 será divulgado (previsão), a partir das 18 horas do 

dia 27 de abril de 2021. 

 

5.13. Caberá recurso quanto à divulgação do Resultado Preliminar dos candidatos que se submeteram às provas do Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM em 2017, 2018 ou 2019, das 08 horas do dia 28 de abril até 23h59min do dia 29 de 

abril de 2021. 

 

5.13.2. A previsão de respostas aos Recursos referentes ao Resultado Preliminar será a partir das 18 horas do dia 04 de 

maio de 2021. 

http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
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5.14. O Resultado Final para os candidatos que se submeteram às provas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM em 

2017, 2018 ou 2019 está previsto para ser publicado a partir das 18 horas do dia 04 de maio de 2021. 

 

5.16. No caso descrito no subitem 5.8 deste Edital, a média dos pontos obtidos no ENEM (2017, 2018 ou 2019), será utilizada 

para as chamadas no Processo Seletivo 2021-1, obedecendo à ordem de classificação, por ordem decrescente, considerando 

a Média aritmética dos pontos informados pelo MEC, seguindo a fórmula: 

 

TP = (N1+N2+N3+N4+NR)/5= Média, em que: 

TP = Total de Pontos 

N1 = Nota de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

N2 = Nota de Ciências Humanas e suas Tecnologias 

N3 = Nota de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

N4 = Nota de Matemática e suas Tecnologias 

NR = Nota de Redação 

   

5.17. Os candidatos com nota do ENEM que atenderem aos requisitos da Portaria INEP/MEC no 436, de 05 de setembro de 

2014, serão ordenados pelo valor decrescente do Total de Pontos obtidos no ENEM 2017, 2018 ou 2019, gerando-se apenas 

uma relação, considerando os critérios de desempate, conforme o subitem 5.18 deste Edital. 

 

7.1. O candidato que necessitar de condição especial deverá, no ato da inscrição, marcar essa opção e declarar sua condição 

em espaço específico do requerimento de inscrição via internet, no site www.unirg.edu.br. O candidato deverá digitalizar o 

requerimento, o laudo médico e todos os documentos comprobatórios para o atendimento especial e enviar para a Comissão 

Permanente de Processo Seletivo - CPPS por meio do endereço eletrônico: cppsparaiso@unirg.edu.br até às 18 horas do 

dia 22 de março de 2021.  

 

7.12. O Resultado Preliminar das respostas às solicitações de condições especiais está previsto para ser divulgado no site 

www.unirg.edu.br/vestibular, a partir das 18 horas do dia 24 de março de 2021. 

 

7.13. Caberá recurso ao Resultado Preliminar das Respostas as Solicitações de Condições especiais, das 08 horas do dia 

25 de março de 2021 até às 18 horas dos dias 25 e 26 de março de 2021. 

 

7.13.2.  A previsão de respostas aos Recursos referentes ao Resultado Preliminar das Solicitações de Condições especiais 

será publicada a partir das 18 horas do dia 24 de março de 2021. 

 

7.14. O Resultado Final das Solicitações de Condições especiais será publicado a partir das 18 horas do dia 28 de março 

de 2021. 

 

8.1. As provas serão realizadas preferencialmente na cidade de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, no dia 18 de 

abril de 2021, domingo, às 09 horas (horário local), em locais a serem divulgados no dia 12 de abril de 2021. 

 

8.2. Poderão ser aplicadas as provas, também, na cidade de Gurupi Estado do Tocantins, domingo, às 09 horas (horário 

local), em locais a serem divulgados no dia 12 de abril de 2021, caso não seja possível alocar todos os candidatos 

conforme subitem 8.1. 

 

TABELA 3 – DAS PROVAS 

 

Cursos Tipo de Prova Data Horário 

Medicina 

Prova de conhecimentos 

Gerais (Prova Objetiva) e 

Redação em Língua 

Portuguesa 

 

 

18/ABRIL/2021 

 

09 às 13 horas 

 (Duração de prova:         

4 horas) 

 

 

11.1. Conferir o local e o horário de realização das provas, que será publicado a partir das 18 horas do dia 12 de abril 

de 2021; 

 

13.1. Caberá recurso quanto ao Gabarito Preliminar das Provas de Conhecimento Gerais (Provas Objetivas) das 08 horas 

do dia 19 de abril de 2021 até às 18 horas do dia 20 de abril de 2021. 

 

http://www.unirg.edu.br/
mailto:cppsparaiso@unirg.edu.br
http://www.unirg.edu.br/vestibular
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13.2. A previsão de resposta aos recursos referente ao Gabarito Preliminar das Provas de Conhecimentos Gerais (Provas 

Objetivas) será a partir das 18 horas do dia 27 de abril de 2021. 

13.3.   Caberá recurso quanto à divulgação do Resultado Preliminar dos candidatos que se inscreveram pela Ampla 

Concorrência e Cota/Escola Pública, das 08 horas do dia 28 de abril de 2021 até às 23h59 minutos do dia 29 de abril de 

2021. 

 

13.4. A previsão de resposta a recursos referente ao Resultado Preliminar do subitem anterior será a partir das 18 horas 

do dia 04 de maio de 2021. 

 

15.2. O GABARITO PRELIMINAR da prova de conhecimentos Gerais (Provas objetivas) será divulgado a partir 

das 18 horas do dia 18 de abril de 2021, e será concedido tempo para recursos; 

 

15.3. O GABARITO OFICIAL será divulgado a partir das 18 horas do dia 27 de abril de 2021 (previsão); 

 

15.4. O RESULTADO PRELIMINAR, com a relação dos candidatos que realizaram as provas e foram classificados em 

primeira chamada no Processo Seletivo 2021-1, será divulgado a partir das 18 horas do dia 27 de abril de 2021 

(previsão). 

 

15.4.2. Havendo alteração de resultado proveniente de deferimento de qualquer recurso, haverá nova e definitiva publicação 

dos resultados no 04 de maio de 2021. 

 

15.5. O RESULTADO FINAL e a convocação da primeira chamada serão divulgados, a partir das 18 horas do dia 04 

de maio de 2021 (previsão), a segunda chamada, a partir das 18 horas, do dia 10 de maio de 2021, as chamadas 

subsequentes seguirão cronograma (Anexo I). 

 

16.2. Os candidatos classificados no Processo Seletivo 2021-1, até o limite de vagas, considerando a categoria escolhida 

no ato de sua inscrição, serão CONVOCADOS EM PRIMEIRA CHAMADA a partir das 18 horas do dia 04 de maio 

de 2021, para efetuarem sua matrícula na Universidade de Gurupi – UnirG – Campus de Paraíso do Tocantins, de acordo 

com as datas que seguem:  

 

16.2.1.  Dias 05 e 06 de maio de 2021 – Para todas as categorias (Ampla Concorrência e Cota/Escola Pública). As matrículas 

serão realizadas online, no horário e na forma a ser estabelecida no edital de convocação. Os candidatos convocados deverão 

anexar todos os documentos descritos no subitem 17.3 e realizar sua pré-matrícula no site da Universidade de Gurupi - Unirg, 

seguindo os procedimentos descritos no Anexo VI deste Edital. O pagamento do respectivo boleto bancário poderá ser 

efetuado até o limite do horário bancário do dia 07 maio de 2021; 

 

16.6. Haverá Convocação para matrículas em SEGUNDA CHAMADA, a partir das 18 horas do dia 10 maio de 2021, 
caso as vagas oferecidas na primeira chamada não sejam preenchidas. O candidato convocado deverá realizar sua matrícula 

online, nas datas que seguem: 

 

16.6.1. Dias 11 e 12 maio de 2021- Para todas as categorias (Ampla Concorrência e Cota/Escola Pública). As matrículas 

serão realizadas online, no horário e na forma a ser estabelecida no edital de convocação. Os candidatos convocados deverão 

anexar todos os documentos descritos no subitem 17.3 e realizar sua pré-matrícula no site da Universidade de Gurupi - Unirg, 

seguindo os procedimentos descritos no Anexo VI deste Edital. O pagamento do respectivo boleto bancário poderá ser 

efetuado até o limite do horário bancário do dia 13 maio de 2021; 

 

16.7. Haverá Convocação para matrículas em TERCEIRA CHAMADA, a partir das 18 horas do dia 17 maio de 2021, 
caso as vagas oferecidas com a primeira e segunda chamadas não sejam preenchidas. O candidato convocado deverá realizar 

sua matrícula online, nas datas que seguem: 

 

16.7.1. Dia 18 maio de 2021- Para todas as categorias (Ampla Concorrência e Cota/Escola Pública). As matrículas serão 

realizadas online, no horário e na forma a ser estabelecida no edital de convocação. Os candidatos convocados deverão 

anexar todos os documentos descritos no subitem 17.3 e realizar sua pré-matrícula no site da Universidade de Gurupi - Unirg, 

seguindo os procedimentos descritos no Anexo VI deste Edital. O pagamento do respectivo boleto bancário poderá ser 

efetuado até o limite do horário bancário do dia 19 maio de 2021; 
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ANEXO I 

 

CRONOGRAMA – PROCESSO SELETIVO 2021-1 

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL 

Solicitação de Isenção da 

Taxa de Inscrição 

05 A 

09/MARÇO/2021 

Das 18 horas do dia 05 de 

março até às 18 horas do dia 

09 de março de 2021 

Site: www.unirg.edu.br  

Link: vestibular 

Período de Inscrição 

Processo Seletivo 2021-1 

05 A 

20/MARÇO/2021 

Das 18 horas do dia 05 de 

março até às 23h59min do dia 

20 de março de 2021 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Vencimento do Boleto para 

Pagamento da Inscrição 
22/MARÇO/2021 

Até o limite do horário 

bancário 
 

Último dia para entrega do 

Laudo Médico –  

Candidatos que solicitaram 

Condição Especial  

22/MARÇO/2021 Até às 18 horas 

 

E-mail: 

cppsparaiso@unirg.edu.br 

 

Resultado Preliminar 

Candidatos que solicitaram 

Condição Especial 

24/MARÇO/2021 A partir das 18 horas 
Site: www.unirg.edu.br  

Link: vestibular 

Recursos –  

Candidatos que solicitaram 

Condição Especial 

25 e 

26/MARÇO/2021 
Das 08 horas às 18 horas 

E-mail: 

cppsparaiso@unirg.edu.br 

Respostas aos Recursos –  

Candidatos que solicitaram 

Condição Especial  

29/MARÇO/2021 A partir das 18 horas 
Site: www.unirg.edu.br  

Link: vestibular 

Resultado Final –  

Candidatos que solicitaram 

Condição Especial 

29/MARÇO/2021 A partir das 18 horas 
Site: www.unirg.edu.br  

Link: vestibular 

Divulgação dos locais de 

Provas 
12/ABRIL/2021 A partir das 18 horas 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Aplicação das Provas 18/ABRIL/2021 09 horas às 13 horas 

Local indicado na 

Publicação do dia 

12/ABRIL/2021 

Gabarito Preliminar 18/ABRIL/2021 A partir das 18 horas 
Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Recursos 

(Gabarito Preliminar) 

19 E 

20/ABRIL/2021 

Das 08 horas do dia 19 de 

abril até às 23h59min do dia 

20 de abril de 2021 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular/recursos 

Respostas aos Recursos 

(Gabarito Preliminar) 
27/ABRIL/2021 A partir das 18 horas 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular/recursos 

Gabarito Oficial 27/ABRIL/2021 A partir das 18 horas 
Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Resultado Preliminar 27/ABRIL/2021 A partir das 18 horas 
Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Recursos  

(Resultado Preliminar) 

28 E 

29/ABRIL/2021 

Das 08 horas do dia 28 de 

abril até às 23h59min do dia 

29 de abril de 2021 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular/recursos 

Respostas aos Recursos 

(Gabarito Preliminar) 
04/MAIO/2021 A partir das 18 horas 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular/recursos 

http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
mailto:cppsparaiso@unirg.edu.br
http://www.unirg.edu.br/
mailto:cppsparaiso@unirg.edu.br
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
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Resultado Final /  

Classificação Geral 
04/MAIO/2021 A partir das 18 horas 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Convocação para Matrículas 

(Primeira Chamada) 
04/MAIO/2021 A partir das 18 horas 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Matrícula dos Calouros  

(Primeira Chamada) 

05 E 

06/MAIO/2021 

Horário estabelecido no 

Anexo IV deste Edital. 

Procedimento descrito no 

Anexo IV deste Edital. 

Vencimento do Boleto para 

Pagamento da Matrícula 

(Primeira Chamada) 

07/MAIO/2021 
Até o limite do horário 

bancário 
 

Convocação para Matrículas 

(Segunda Chamada) 
10/MAIO/2021 A partir das 18 horas 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Matrícula dos Calouros  

(Segunda Chamada) 

11 E 

12/MAIO/2021 

Horário estabelecido no 

Anexo IV deste Edital. 

Procedimento descrito no 

Anexo IV deste Edital. 

Vencimento do Boleto para 

Pagamento da Matrícula 

(Segunda Chamada) 

13/MAIO/2021 
Até o limite do horário 

bancário 
 

Convocação para Matrículas 

(Terceira Chamada) 
17/MAIO/2021 A partir das 18 horas 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Matrícula dos Calouros  

(Terceira Chamada) 
18/MAIO/2021 

Horário estabelecido no 

Anexo IV deste Edital. 

Procedimento descrito no 

Anexo IV deste Edital. 

Vencimento do Boleto para 

Pagamento da Matrícula 

(Terceira Chamada) 

19/MAIO/2021 
Até o limite do horário 

bancário 
 

 

1.1 Leia-se:  

 

2.2.1.  Ao candidato que prestar a prova deste Processo Seletivo no dia 02 de maio de 2021, e optar pela Ampla Concorrência 

e for classificado até o limite de vagas, no total de 80% (oitenta por cento) das vagas oferecidas para o curso de sua opção; 

 

2.2.2.  Ao candidato que prestar a prova deste Processo Seletivo no dia 02 de maio de 2021, e optar pela Cota/Escola Pública 

(Lei Municipal nº 2.116/2013) e for classificado até o limite de vagas, no total de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas 

para o curso de sua opção; 

 

2.2.3. Ao candidato que prestou a prova do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM em 2017, 2018, 2019 ou 2020 e 

constar no Resultado Final, conforme item 5 deste Edital, no total de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas para 

o curso de sua opção. 

 

4.4. As inscrições para o Processo Seletivo 2021-1 serão efetuadas exclusivamente via internet, pelo site 

www.unirg.edu.br/vestibular, das 18 horas do dia 05 de março de 2021 até às 23h59min do dia 04 de abril de 2021 e o 

pagamento até o limite de recebimento bancário do dia 05 de abril de 2021. 

 

4.9. O candidato deverá providenciar o pagamento do boleto por meio do código de barra, em qualquer agência bancária, 

impreterivelmente, até o dia 05 de abril de 2021, independente se esse dia seja feriado Municipal, Estadual ou Nacional; 

 

4.10. O candidato deverá providenciar o pagamento do boleto por meio do código de barra, em qualquer agência bancária, 

impreterivelmente até o dia 05 de abril de 2021, independente se esse dia seja feriado Municipal, Estadual ou Nacional. 

 

5. DO SISTEMA DE INSCRIÇÃO PARA OS CANDIDATOS QUE PRESTARAM AS PROVAS DO 

http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
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EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM EM 2017, 2018, 2019 ou 2020 

 

5.1. O interessado que se submeteu às provas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM de 2017, 2018, 2019 ou 2020 

poderá inscrever-se apenas em primeira opção nos cursos expressos na Tabela 1, deste Edital, conforme o aproveitamento 

dos candidatos classificados até o limite de vagas, na base de 10% (dez por cento) por curso. 

 

5.4. A inscrição no Processo Seletivo 2021-1 para o candidato que se submeteu às provas do Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM de 2017, 2018, 2019 ou 2020 será efetuada somente VIA INTERNET, no site www.unirg.edu.br, das 18 

horas do dia 05 de março de 2021 até às 23h59min horas do dia 04 de abril de 2021 e o pagamento até o limite bancário 

do dia 05 de abril de 2021. 

 

5.12. O Resultado Preliminar referente às inscrições previstas no item 5 será divulgado (previsão), a partir das 18 horas do 

dia 17 de maio de 2021. 

 

5.13. Caberá recurso quanto à divulgação do Resultado Preliminar dos candidatos que se submeteram às provas do Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM em 2017, 2018, 2019 ou 2020, das 08 horas do dia 18 de maio até 23h59min do dia 

19 de maio de 2021. 

 

5.13.2. A previsão de respostas aos Recursos referentes ao Resultado Preliminar será a partir das 18 horas do dia 25 de 

maio de 2021. 

 

5.14. O Resultado Final para os candidatos que se submeteram às provas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM em 

2017, 2018, 2019 ou 2020 está previsto para ser publicado a partir das 18 horas do dia 25 de maio de 2021. 

 

5.16. No caso descrito no subitem 5.8 deste Edital, a média dos pontos obtidos no ENEM (2017, 2018, 2019 ou 2020), será 

utilizada para as chamadas no Processo Seletivo 2021-1, obedecendo à ordem de classificação, por ordem decrescente, 

considerando a Média aritmética dos pontos informados pelo MEC, seguindo a fórmula: 

 

TP = (N1+N2+N3+N4+NR)/5= Média, em que: 

TP = Total de Pontos 

N1 = Nota de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

N2 = Nota de Ciências Humanas e suas Tecnologias 

N3 = Nota de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

N4 = Nota de Matemática e suas Tecnologias 

NR = Nota de Redação 

   

5.17. Os candidatos com nota do ENEM que atenderem aos requisitos da Portaria INEP/MEC no 436, de 05 de setembro de 

2014, serão ordenados pelo valor decrescente do Total de Pontos obtidos no ENEM 2017, 2018, 2019 ou 2020, gerando-se 

apenas uma relação, considerando os critérios de desempate, conforme o subitem 5.18 deste Edital. 

 

7.1. O candidato que necessitar de condição especial deverá, no ato da inscrição, marcar essa opção e declarar sua condição 

em espaço específico do requerimento de inscrição via internet, no site www.unirg.edu.br. O candidato deverá digitalizar o 

requerimento, o laudo médico e todos os documentos comprobatórios para o atendimento especial e enviar para a Comissão 

Permanente de Processo Seletivo - CPPS por meio do endereço eletrônico: cppsparaiso@unirg.edu.br até às 18 horas do 

dia 05 de abril de 2021.  

 

7.12. O Resultado Preliminar das respostas às solicitações de condições especiais está previsto para ser divulgado no site 

www.unirg.edu.br/vestibular, a partir das 18 horas do dia 08 de abril de 2021. 

 

7.13. Caberá recurso ao Resultado Preliminar das Respostas as Solicitações de Condições especiais, das 08 horas do dia 

09 de abril de 2021 até às 18 horas do dia 10 de abril de 2021. 

 

7.13.2. A previsão de respostas aos Recursos referentes ao Resultado Preliminar das Solicitações de Condições especiais 

será publicada a partir das 18 horas do dia 13 de abril de 2021. 

 

7.14. O Resultado Final das Solicitações de Condições especiais será publicado a partir das 18 horas do dia 13 de abril 

de 2021. 

 

8.1. As provas serão realizadas preferencialmente na cidade de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, no dia 02 de 

maio de 2021, domingo, às 09 horas (horário local), em locais a serem divulgados no dia 27 de abril de 2021. 

http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
mailto:cppsparaiso@unirg.edu.br
http://www.unirg.edu.br/vestibular
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8.2. Poderão ser aplicadas as provas, também, na cidade de Gurupi Estado do Tocantins, domingo, às 09 horas (horário 

local), em locais a serem divulgados no dia 27 de abril de 2021, caso não seja possível alocar todos os candidatos 

conforme subitem 8.1. 

 

TABELA 3 – DAS PROVAS 

 

Cursos Tipo de Prova Data Horário 

Medicina 

Prova de conhecimentos 

Gerais (Prova Objetiva) e 

Redação em Língua 

Portuguesa 

 

 

02/MAIO/2021 

 

09 às 13 horas 

 (Duração de prova:         

4 horas) 

 

 

11.1. Conferir o local e o horário de realização das provas, que será publicado a partir das 18 horas do dia 27 de abril de 

2021; 

 

13.1. Caberá recurso quanto ao Gabarito Preliminar das Provas de Conhecimento Gerais (Provas Objetivas) das 08 horas 

do dia 03 de maio de 2021 até às 18 horas do dia 04 de maio de 2021. 

 

13.2. A previsão de resposta aos recursos referente ao Gabarito Preliminar das Provas de Conhecimentos Gerais (Provas 

Objetivas) será a partir das 18 horas do dia 17 de maio de 2021. 

 

13.3. Caberá recurso quanto à divulgação do Resultado Preliminar dos candidatos que se inscreveram pela Ampla 

Concorrência e Cota/Escola Pública, das 08 horas do dia 18 de maio de 2021 até às 23h59 minutos do dia 19 de maio de 

2021. 

 

13.4. A previsão de resposta a recursos referente ao Resultado Preliminar do subitem anterior será a partir das 18 horas 

do dia 25 de maio de 2021. 

 

15.2. O GABARITO PRELIMINAR da prova de conhecimentos Gerais (Provas objetivas) será divulgado a partir 

das 18 horas do dia 02 de maio de 2021, e será concedido tempo para recursos; 

 

15.3. O GABARITO OFICIAL será divulgado a partir das 18 horas do dia 17 de maio de 2021 (previsão); 

 

15.4. O RESULTADO PRELIMINAR, com a relação dos candidatos que realizaram as provas e foram classificados em 

primeira chamada no Processo Seletivo 2021-1, será divulgado a partir das 18 horas do dia 17 de maio de 2021 

(previsão). 

 

15.4.2. Havendo alteração de resultado proveniente de deferimento de qualquer recurso, haverá nova e definitiva publicação 

dos resultados no 25 de maio de 2021. 

 

15.5. O RESULTADO FINAL e a convocação da primeira chamada serão divulgados, a partir das 18 horas do dia 25 

de maio de 2021 (previsão), a segunda chamada, a partir das 18 horas, do dia 01 de junho de 2021, as chamadas 

subsequentes seguirão cronograma (Anexo I). 

 

16.2. Os candidatos classificados no Processo Seletivo 2021-1, até o limite de vagas, considerando a categoria escolhida no 

ato de sua inscrição, serão CONVOCADOS EM PRIMEIRA CHAMADA a partir das 18 horas do dia 25 de maio de 

2021, para efetuarem sua matrícula na Universidade de Gurupi – UnirG – Campus de Paraíso do Tocantins, de acordo 

com as datas que seguem:  

 

16.2.1. Dias 26 e 27 de maio de 2021 – Para todas as categorias (Ampla Concorrência e Cota/Escola Pública). As matrículas 

serão realizadas online, no horário e na forma a ser estabelecida no edital de convocação. Os candidatos convocados deverão 

anexar todos os documentos descritos no subitem 17.3 e realizar sua pré-matrícula no site da Universidade de Gurupi - Unirg, 

seguindo os procedimentos descritos no Anexo VI deste Edital. O pagamento do respectivo boleto bancário poderá ser 

efetuado até o limite do horário bancário do dia 28 maio de 2021; 

 

16.6. Haverá Convocação para matrículas em SEGUNDA CHAMADA, a partir das 18 horas do dia 01 de junho de 2021, 

caso as vagas oferecidas na primeira chamada não sejam preenchidas. O candidato convocado deverá realizar sua matrícula 

online, nas datas que seguem: 
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16.6.1. Dias 02 a 04 de junho de 2021- Para todas as categorias (Ampla Concorrência e Cota/Escola Pública). As matrículas 

serão realizadas online, no horário e na forma a ser estabelecida no edital de convocação. Os candidatos convocados deverão 

anexar todos os documentos descritos no subitem 17.3 e realizar sua pré-matrícula no site da Universidade de Gurupi - Unirg, 

seguindo os procedimentos descritos no Anexo VI deste Edital. O pagamento do respectivo boleto bancário poderá ser 

efetuado até o limite do horário bancário do dia 07 de junho de 2021; 

 

16.7. Haverá Convocação para matrículas em TERCEIRA CHAMADA, a partir das 18 horas do dia 09 de junho de 

2021, caso as vagas oferecidas com a primeira e segunda chamadas não sejam preenchidas. O candidato convocado deverá 

realizar sua matrícula online, nas datas que seguem: 

 

16.7.1. Dias 10 e 11 de junho de 2021- Para todas as categorias (Ampla Concorrência e Cota/Escola Pública). As matrículas 

serão realizadas online, no horário e na forma a ser estabelecida no edital de convocação. Os candidatos convocados deverão 

anexar todos os documentos descritos no subitem 17.3 e realizar sua pré-matrícula no site da Universidade de Gurupi - Unirg, 

seguindo os procedimentos descritos no Anexo VI deste Edital. O pagamento do respectivo boleto bancário poderá ser 

efetuado até o limite do horário bancário do dia 14 de junho de 2021; 

 
 

ANEXO I 

 

 

CRONOGRAMA – PROCESSO SELETIVO 2021-1 

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL 

Solicitação de Isenção da 

Taxa de Inscrição 

04 A 

06/MARÇO/2021 

Das 18 horas do dia 04 de 

março até às 18 horas do dia 

06 de março de 2021 

Site: www.unirg.edu.br  

Link: vestibular 

Período de Inscrição 

Processo Seletivo 2021-1 

04/MARÇO/2021 A 

04/ABRIL/2021 

Das 18 horas do dia 04 de 

março até às 23h59min do dia 

04 de abril de 2021 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Vencimento do Boleto para 

Pagamento da Inscrição 
05/ABRIL/2021 

Até o limite do horário 

bancário 
 

Último dia para entrega do 

Laudo Médico –  

Candidatos que solicitaram 

Condição Especial  

05/ABRIL/2021 Até às 18 horas 

 

E-mail: 

cppsparaiso@unirg.edu.br 

 

Resultado Preliminar 

Candidatos que solicitaram 

Condição Especial 

08/ABRIL/2021 A partir das 18 horas 
Site: www.unirg.edu.br  

Link: vestibular 

Recursos –  

Candidatos que solicitaram 

Condição Especial 

09 e 

10/ABRIL/2021 
Das 08 horas às 18 horas 

E-mail: 

cppsparaiso@unirg.edu.br 

Respostas aos Recursos –  

Candidatos que solicitaram 

Condição Especial  

13/ABRIL/2021 A partir das 18 horas 
Site: www.unirg.edu.br  

Link: vestibular 

Resultado Final –  

Candidatos que solicitaram 

Condição Especial 

13/ABRIL/2021 A partir das 18 horas 
Site: www.unirg.edu.br  

Link: vestibular 

Divulgação dos locais de 

Provas 
27/ABRIL/2021 A partir das 18 horas 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Aplicação das Provas 02/MAIO/2021 09 horas às 13 horas 

Local indicado na 

Publicação do dia 

27/ABRIL/2021 

http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
mailto:cppsparaiso@unirg.edu.br
http://www.unirg.edu.br/
mailto:cppsparaiso@unirg.edu.br
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
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Gabarito Preliminar 02/MAIO/2021 A partir das 18 horas 
Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Recursos 

(Gabarito Preliminar) 

03 E 

04/MAIO/2021 

Das 08 horas do dia 03 de 

maio até às 23h59min do dia 

04 de maio de 2021 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular/recursos 

Respostas aos Recursos 

(Gabarito Preliminar) 
17/MAIO/2021 A partir das 18 horas 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular/recursos 

Gabarito Oficial 17/MAIO/2021 A partir das 18 horas 
Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Resultado Preliminar 17/MAIO/2021 A partir das 18 horas 
Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Recursos  

(Resultado Preliminar) 

18 E 

19/MAIO/2021 

Das 08 horas do dia 18 de 

maio até às 23h59min do dia 

19 de maio de 2021 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular/recursos 

Respostas aos Recursos 

(Gabarito Preliminar) 
25/MAIO/2021 A partir das 18 horas 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular/recursos 

Resultado Final /  

Classificação Geral 
25/MAIO/2021 A partir das 18 horas 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Convocação para Matrículas 

(Primeira Chamada) 
25/MAIO/2021 A partir das 18 horas 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Matrícula dos Calouros  

(Primeira Chamada) 

26 E 

27/MAIO/2021 

Horário estabelecido no 

Anexo IV deste Edital. 

Procedimento descrito no 

Anexo IV deste Edital. 

Vencimento do Boleto para 

Pagamento da Matrícula 

(Primeira Chamada) 

28/MAIO/2021 
Até o limite do horário 

bancário 
 

Convocação para Matrículas 

(Segunda Chamada) 
01/JUNHO/2021 A partir das 18 horas 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Matrícula dos Calouros  

(Segunda Chamada) 

02 A 

04/JUNHO/2021 

Horário estabelecido no 

Anexo IV deste Edital. 

Procedimento descrito no 

Anexo IV deste Edital. 

Vencimento do Boleto para 

Pagamento da Matrícula 

(Segunda Chamada) 

07/JUNHO/2021 
Até o limite do horário 

bancário 
 

Convocação para Matrículas 

(Terceira Chamada) 
09/JUNHO/2021 A partir das 18 horas 

Site: www.unirg.edu.br 

Link: vestibular 

Matrícula dos Calouros  

(Terceira Chamada) 

10 E 

11/JUNHO/2021 

Horário estabelecido no 

Anexo IV deste Edital. 

Procedimento descrito no 

Anexo IV deste Edital. 

Vencimento do Boleto para 

Pagamento da Matrícula 

(Terceira Chamada) 

14/JUNHO/2021 
Até o limite do horário 

bancário 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
http://www.unirg.edu.br/
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2. Mantenham-se as demais disposições do Edital nº 035/2021 que não contrariem o presente edital.  

 

 

 

Comissão Permanente de Processo Seletivo, 19 de março de 2020. 

 

 

 

 
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 


