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ESTADO DO TOCANTINS – MUNICÍPIO DE GURUPI 

FUNDAÇÃO UNIRG - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG 

REITORIA – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO 
 

 
EDITAL nº 34/2018 

 

 
 REABRE PERÍODO PARA AS INSCRIÇÕES E AGENDAMENTOS PARA AVALIAÇÕES 

 

 
PROCESSO SELETIVO AGENDADO - EDITAL Nº 29/2018 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 

 
 

A Presidente da Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

considerando o que trata o subitem 4.4, do Edital nº 29/2018 e que ainda existem vagas não preenchidas para o 

segundo semestre de 2018, resolve reabrir o período para as inscrições e agendamentos para realizar as 

avaliações referentes ao Processo Seletivo Agendado que trata o Edital nº 29/2018, conforme as disposições deste 

Edital. 

 

 
1. Fica reaberto o período para as inscrições no Processo Seletivo Agendado, que trata o subitem 4.2 do Edital nº 

29/2018, até o preenchimento das vagas divulgadas na Tabela 1, do Edital nº 29/2018; 

 
1.1 O boleto referente à taxa de inscrição deverá ser pago até o limite do horário bancário, no dia seguinte à data da 

sua emissão, observando-se, contudo, a disponibilidade das vagas que trata este Edital.  

 
2. O candidato poderá agendar a realização da sua avaliação conforme o cronograma de datas, horários e 

disponibilidade das vagas constantes no formulário de inscrição disponibilizado no site da UNIRG; 

 

3. O local da avaliação que trata este processo seletivo será divulgado no site www.unirg.edu.br link: vestibular 1 

(um) dia antes da data e horário agendado pelo candidato.  

 

4. Resultado Final e Convocação para Matrículas serão publicados no site www.unirg.edu.br link: vestibular, 

após 3 (três) dias úteis da avaliação do candidato. 

 

5. A matrícula deverá ser efetivada de acordo com a convocação que trata o item anterior, das 08h00 às 11h00 e 

das 14h00 às 17h00, conforme previsto no Edital nº 29/2018. 

 

6. Ficam inalteradas as demais disposições do Edital nº 29/2018, que prevalecem para este Processo Seletivo 

Agendado, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 
 

Comissão Permanente de Processo Seletivo, 26 de abril de 2018. 

 
 
 
 
 

Prof.ª Dr.ª Marcilene de Assis Alves Araujo 

Pró-Reitora de Graduação e Extensão do Centro Universitário UnirG 

Presidente da Comissão Permanente de Processo Seletivo 

Portaria/Reitoria nº 85/2016 
 

 

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

