
 
 

 

Processo Seletivo Agendado 002/2018-1 

 
O Centro Universitário de Goiatuba - UniCerrado, informa que realizará o Processo 

Seletivo Agendado 002/2018-1, com provas no dia 26 de Janeiro de 2018, visando o 

preenchimento de vagas  remanescente nos Cursos de:  

I. Administração – 30 Vagas 

II. Biologia – 25 Vagas 

III. Ciências Contábeis – 10 Vagas 

IV. Educação Física – 10 Vagas 

V. Enfermagem – 5 Vagas 

VI. Engenharia Civil – 10 Vagas 

VII. Fisioterapia – 5 Vagas 

VIII. Gestão Ambiental – 35 Vagas 

IX. Letras – 20 Vagas 

X. Pedagogia – 15 Vagas 

 

1. NORMAS: 

O Processo Seletivo Agendado 002/2018-1 obedece ao estabelecido no Edital Processo 

Seletivo 2017/1, naquilo que não for normatizado para esse processo de vagas remanescentes. 
 

2. INSCRIÇÕES:  

As inscrições do Processo Seletivo Agendado 002/2018-1 poderão ser feitas entre os 

dias 20 de Dezembro de 2017 e 26 de Janeiro de 2018, pelo site www.unicerrado.edu.br em 

qualquer horário, devendo o candidato apresentar o comprovante de pagamento da taxa de 

inscrição (R$ 30,00) no ato da realização da prova. 

Candidatos com necessidades especiais do Processo Seletivo Agendado devem realizar 

sua inscrição com antecedência de 2 (dois) dias da data agendada para a prova, especificando 

a necessidade. 

Valor da inscrição: R$ 30,00. 
 

3. PROVA:  

Período: A prova será realizada no dia 29 de Janeiro de 2018, devendo o candidato 

agendar antecipadamente o dia e horário em que irá realizar sua prova. 

Duração: O Candidato terá um período de 2 horas para realização da sua prova. 

Tipos de prova: O Candidato deverá responder uma prova objetiva e também redigir 

uma redação. 

A prova de Redação tem por objetivo depreender a habilidade de expressão verbal 

escrita do candidato, por meio da tipologia textual proposta, conforme as características 

pertinentes a cada modalidade discursiva. 

http://www.unicerrado.edu.br/


 
 

Com a prova de Redação, pretende-se observar não apenas se o candidato está apto a 

empregar adequadamente a modalidade padrão da língua portuguesa (norma culta), serão 

avaliados também os seguintes aspectos: 

 Fidelidade ao tema proposto. 

 Adequação ao tipo de texto. 

 Coerência textual: capacidade de argumentar e defender pontos de vista; de 

persuadir seu interlocutor (mais especificamente, no caso da carta argumentativa 

e da dissertação); capacidade de organizar numa unidade os elementos 

estruturais de uma narrativa (mais especificamente, no caso da narração); 

 Mecanismos de coesão textual: habilidade em estruturar de forma lógica as 

ideias no texto, a partir do emprego adequado de nomes, pronomes modos e 

tempos verbais; da organização dos termos nas orações e destas nos períodos; da 

concordância e regência e da pontuação. 

 Originalidade e criatividade na produção. 

 Capacidade de estabelecer a interlocução, no caso da carta argumentativa. 

 

4. CLASSIFICAÇÃO E MATRICULA: 

São considerados classificados os candidatos cuja nota na prova objetiva for superior a 6 

(seis) e a nota de redação for superior a 4 (quatro) ambas em um total de 60 e 40 

respectivamente, devendo o candidato obter nota igual ou superior a 10% da nota total de cada 

modalidade. A ordem de classificação e convocação dos mesmos vai obedecer a pontuação 

individual  e a quantidade de vagas. 

A publicação do resultado será feita no site da UniCerrado e no mural da instituição. 

Os candidatos aprovados terão até o dia 02 de Fevereiro de 2018 para comparecerem na 

secretaria da UniCerrado e realizarem a matrícula. 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Os casos omissos ou não previstos neste edital serão resolvidos pela CPPS (Comissão do 

Processo Seletivo) obedecendo os critérios estabelecidos no edital do vestibular 2018/1. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Prof. Ms. Gilmar Vieira 
Reitor da UniCerrado / Presidente da CPPS 


