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Processo Seletivo 2019/2 

EDITAL 

A Comissão Permanente do Processo Seletivo 2019-2 torna público, por 

intermédio do presente Edital, que a Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG, 

realizará o 2º Processo Seletivo de 2019, no dia 16 de junho de 2019, visando o 

preenchimento de 510 vagas nos cursos de Graduação do Centro Universitário de 

Goiatuba - UniCerrado autorizada pelo Decreto nº 96.776 de 27/09/88 reconhecida pela 

Portaria nº 1.523 de 21/10/93 (D.O.U. 22/10/93). 

 

CURSOS Nº DE TURMAS VAGAS PERÍODOS 

Administração 01 50 Noturno 

Agronomia 
(integral/ predominância noturno) 

01 40 Integral/Noturno 

Ciências Contábeis 01 50 Noturno 

Direito Noturno 01 40 Noturno 

Direito Matutino  01 40 Matutino  

Educação Física Bacharelado 01 50 Noturno 

Enfermagem 
(os estágios serão realizados no período 

matutino/vespertino) 
01 50 Diuturno 

Engenharia Civil 
(integral/ predominância Noturno) 

01 50 Integral/Noturno 

Fisioterapia 01 50 Diuturno 

Odontologia  01 40 Integral 

Pedagogia 01 50 Noturno 
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SISTEMA DE COTAS 

Total de vagas 

QUADRO DE VAGAS 

Cursos 

Escola 

Pública 

(20%) 

Negros 

(20%) 

Indígenas/ 

portadores 

de deficiência 

(5%) 

Sistema 

Universal 

Total 

de 

vagas 

Administração  10                                                                                                                                                                                                                                                                                             10  03  27 50 

Agronomia 
(integral/predominância noturno) 

08 08 02 22 40 

Ciências Contábeis 10  10  03  27 50 

Direito Noturno  08 08 02 22 40 

Direito Matutino 08 08 02 22 40 

Educação Física - Bacharelado 10  10  03  27 50 

Enfermagem 10  10  03  27 50 

Engenharia Civil 
(Integral/Predominância Noturno) 

10 10  03 27 50 

Fisioterapia 10  10  03  27 50 

Odontologia 08 08 02 22 40 

Pedagogia  10  10  03  27 50 

Total 102 102 29 277 510 

1 PERFIL DO EGRESSO. 

 1.1 Administração – Bacharelado (04 anos – 08 períodos) 

O curso de Administração deve ensejar, como perfil desejado do formando, 

captação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e 

econômicos da produção e seu gerenciamento, observados níveis graduais do processo 

de tomada de decisão, bem como para desenvolver gerenciamento qualitativo e 

adequado, revelando a assimilação de novas informações e apresentando flexibilidade 

intelectual à adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas presentes ou 

emergentes nos vários segmentos do campo de atuação do administrador. . 

1.2   Agronomia – Bacharelado (05 anos – 10 períodos) 

O Engenheiro Agrônomo participa de todas as etapas do agronegócio, desde o 

plantio até a comercialização da produção, além de atuar na criação de animais. Ele 

planeja, organiza e acompanha o cultivo, o manejo integrado de insetos-pragas, doenças 

e plantas daninhas, a colheita, o armazenamento e a distribuição da safra. Os 

Agrônomos também pesquisam e aplicam conhecimentos científicos e técnicos à 

agricultura, para garantir uma produção vegetal e animal, lucrativa e sustentável. O 

Curso de Agronomia do UniCerrado tem como objetivo formar profissionais capazes de 

atuar de forma crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, e dotar os 

discentes de discernimento e habilidades para pesquisar, propor, gerenciar e conduzir 

tecnicamente mudanças, bem como a utilizar racionalmente os recursos disponíveis, 
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com a constante preocupação da preservação do ambiente e sua sustentabilidade. A 

formação profissional do Engenheiro Agrônomo tem início com o seu ingresso no curso 

de bacharelado e continua posteriormente a ele, de forma permanente, em cursos de 

pós-graduação, em programas de educação continuada, entre outros, e no exercício da 

profissão.  

1.3 Ciências Contábeis – Bacharelado (04 anos – 08 períodos) 

Ser o profissional capaz de desenvolver, aplicar e gerenciar os sistemas de 

informações contábeis. Possibilitando sua atuação em todos os seguimentos 

empresariais: comercial, industrial, prestação de serviços, agroindustrial, rural, pessoa 

física, jurídica, auditoria independente, de assessoria, consultoria e planejamento 

tributário dentre outros.  

1.4 Direito – Bacharelado (05 anos – 10 períodos) 

Profissionais capazes de desenvolver atividades relacionadas ao universo 

jurídico, podendo optar por vários setores de atuação. Estes poderão exercer atividades 

relacionadas à advocacia, ministério público, magistratura, além de inúmeras outras 

funções fundamentais em noções básicas das ciências jurídicas, após a conclusão do 

curso e cumprir os requisitos legais. O Bacharel em Direito incluirá em seu acervo 

intelectual, elementos essenciais para sua evolução pessoal e profissional, permitindo-

lhe exercer de maneira abrangente a cidadania. 

1.5 Enfermagem – Bacharelado (05 anos – 10 períodos) 

O profissional graduado em Enfermagem será generalista com sólido 

conhecimento nos princípios básicos da profissão, apto a atuar com competência nos 

diversos níveis de promoção, proteção, tratamento e recuperação, atenção ao indivíduo e 

à comunidade, visando à melhoria da qualidade de vida. Sendo crítico e apto para atuar 

em todas as dimensões do cuidado, quais sejam, preventiva, assistencial, gerencial, 

pesquisa, consultoria, auditoria, assessoria, emissão de parecer sobre matéria de 

enfermagem, educação e na área de trabalho, prevenindo doenças promovendo e 

recuperando a saúde. 

1.6 Fisioterapia – Bacharelado (05 anos – 10 períodos)  

Profissional capaz de atuar em diferentes cenários e situações de saúde e que 

assuma a responsabilidade social do seu papel e o compromisso com a cidadania, 

dominando o conhecimento circunstanciado do perfil epidemiológico e dos problemas e 

das situações de saúde-doença, prevalentes e recorrentes na região e no país, visando 

promover a saúde integral da população assistida, propondo uma formação voltada para 

a recuperação da função e na prevenção da disfunção, considerando a perspectiva do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 
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1.7 Engenharia Civil – Bacharelado (05 anos – 10 períodos) 

O Engenheiro Civil é um profissional de formação generalista que atua na 

concepção, planejamento, projeto, construção, operação e manutenção de edificações e 

de infraestruturas. Suas atividades incluem: supervisão, coordenação e orientação 

técnicas; estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo de viabilidade técnico-

econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção, execução e fiscalização de 

obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. 

Pode desempenhar cargos e funções técnicas, elaborar orçamentos e cuidar de 

padronização, mensuração e controle de qualidade. Pode coordenar equipes de 

instalação, montagem, operação, reparo e manutenção. Executa desenho técnico e se 

responsabilizar por análise, experimentação, ensaio, divulgação e produção técnica 

especializada. Coordena e supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de 

viabilidade técnico-econômica, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; e efetua 

vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em suas atividades, 

considera a ética, a segurança, a legislação e os impactos ambientais. 

1.8 Educação Física – Bacharelado (04 anos – 08 períodos) 

O profissional Bacharel em Educação Física ao concluir o curso estará 

capacitado a atuar em clubes, academias, centros esportivos, hospitais, empresas, plano 

de saúde, prefeituras, acampamentos, condomínios entre outras. O Bacharel em 

Educação Física tem conhecimento e autorização para atuação no treinamento de atletas 

com prática física ou esportiva. O curso tem duração de 04 anos, carga horária mínima 

de 3200 horas. 

1.9 Odontologia - Bacharelado (04 anos – 08 períodos) 

 O perfil dos futuros egressos do curso de graduação em Odontologia oferecido 

pelo UniCerrado, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução 

CNE/CES 3 de 19 de fevereiro de 2002), é o de um profissional generalista com 

características que descrevam, definam, organizem e determinem a atividade 

profissional de forma criativa, permitindo seu desenvolvimento dentro dos preceitos da 

promoção da saúde, com ênfase na prevenção das doenças bucais prevalentes e 

consciente da necessidade de educação continuada. Esta nova abordagem generalista, 

capacita o profissional a atuar na comunidade adequando seus conhecimentos 

acadêmicos à população onde irá exercer sua atividade. Estará capacitado ao exercício 

de atividades referentes à saúde bucal da população, pautado em princípios éticos, legais 

e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua 

atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade. O egresso do 

UniCerrado será um profissional capaz de interagir com a sociedade, dotado de 

capacidade de liderança e sensibilidade social; terá uma vasta vivência clínica, podendo 

exercer sua profissão seja como autônomo, como prestador de serviços através de 

convênios, clínicas privadas ou não, integrando equipes inter e multidisciplinares na 
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saúde pública, com produtividade, qualidade e resolutividade. Será um profissional 

versátil, capaz de assumir comportamento em níveis de decisão, supervisão e execução 

de atividades que envolvam riscos e precisão, isto é, de solucionar os problemas 

atualmente de responsabilidade da Odontologia, de orientar e supervisionar o pessoal, 

auxiliar no desempenho de todas as tarefas que lhe forem delegadas e, ainda, associar-se 

a outros profissionais em programas de saúde, rurais ou urbanos.  

1.10 Pedagogia - Licenciatura (04 anos – 08 períodos) 

Profissionais habilitados a refletir de forma contínua a sua prática profissional 

docente e de gestão educacional, que tenham competência, compromisso sócio-político 

e cultural com a realidade, e que almejem o desenvolvimento da qualidade da educação. 

Estes estarão habilitados a atuar no ensino, na organização e gestão de sistemas, 

unidades e projetos educacionais, na produção e difusão do conhecimento em diversas 

áreas. 

INSCRIÇÕES: 

Período: 09 de maio a 13 de junho de 2019 

Local: Centro Universitário de Goiatuba - UniCerrado Rodovia GO 320 

Km 01 – Jardim Santa Paula – Goiatuba – GO.  

Internet: www.unicerrado.edu.br 

Telefone: (64) 3495-8117. 

HORÁRIOS PARA INSCRIÇÕES: 

No UniCerrado: das 08 às 21h, exceto aos sábados, domingos e feriados. 

Na Internet: até o dia 13 de junho observando o horário de funcionamento das 

agências bancárias. 

Taxa de Inscrição: R$ 30,00 (trinta reais), cujo pagamento deverá ser efetuado no 

horário de funcionamento das agências bancárias e/ou Agências lotéricas. 

 

REGULAMENTO 

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE DO CONCURSO 

Art.1º O ingresso em qualquer um dos Cursos Superiores oferecidos pelo Centro 

Universitário de Goiatuba - UniCerrado dar-se-á mediante aprovação em 

Processo Seletivo/Vestibular, que abrangerá os conceitos comuns às diversas 

áreas do conhecimento do Ensino Médio, nos limites de complexidade do 

mesmo, tendo por objetivo: 
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I Avaliar a formação do candidato e sua aptidão intelectual para estudos de 

Nível Superior; 

II Selecionar e classificar o candidato, até o limite de vagas fixadas para cada 

curso, nos termos do Regimento Escolar do Centro Universitário de 

Goiatuba – UniCerrado. 

§ 1 Treineiros deverão selecionar a opção “treineiro” no ato da inscrição e NÃO 

terão direito à matrícula. 

§ 2 O candidato que não completar o Ensino Médio até a data da matricula será 

considerado automaticamente como treineiro e se enquadrará no descrito do 

parágrafo anterior. 

Art. 2º O Processo Seletivo é válido somente para o 2º semestre de 2019. 

Art. 3º É de inteira responsabilidade do aluno a aquisição de todo material 

instrumental de uso individual, solicitados pelos professores e utilizados no 

decorrer dos cursos, sendo de suma e vital importância para o processo ensino-

aprendizagem nas atividades que serão realizadas nos laboratórios e clínica 

escola. 

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES  

Art. 4º  As inscrições poderão ser feitas pela internet (www.unicerrado.edu.br) ou no 

Centro Universitário - UniCerrado.  

§ 1 Exigir-se-á para a inscrição: 

a) Preenchimento da inscrição via internet; 

b) Apresentação do CPF e RG no ato da Inscrição, em caso de inscrição feita 

pessoalmente no UniCerrado; 

c)  O valor da taxa de inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais), a ser recolhida 

preferencialmente na agencia do Banco do Brasil. 

d) O valor da taxa de inscrição não será devolvido. 

§ 2 Ao fazer a inscrição, o candidato declarará, no próprio formulário, estar ciente 

de todos os itens constantes do presente Edital. 

§ 3 No ato da inscrição via internet, o candidato deverá imprimir o recibo do 

sacado (boleto bancário) que deverá ser apresentado quitado no dia da 

prova. 

§ 4 É de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal o completo e 

correto preenchimento do formulário de inscrição. 
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§ 5 É vedada a inscrição em mais de um curso. Caso verifique duplicidade de 

inscrições com a mesma data, será considerada a inscrição que apresentar o 

menor número de candidato/vaga. 

§ 6 Em hipótese alguma, após a efetivação da inscrição, haverá alteração nos dados 

preenchidos no formulário de inscrições.  

§ 7 A inscrição para o Processo Seletivo implica o conhecimento e a tácita 

aceitação das condições estabelecidas neste Edital, sendo que o candidato ou o 

seu representante legal não poderá alegar desconhecimento. 

§ 8 Treineiros deverão selecionar a opção “Treineiro” no preenchimento da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ficha de inscrição. Essa seleção não alterará a sua colocação na lista de 

resultado, permitindo assim que o mesmo possa avaliar somente seu nível 

de conhecimento, porém o mesmo não terá direito a efetivar matrícula.  

Art. 5º  Haverá transferência de curso somente quando houver vagas e estas forem 

deliberadas pelo Diretor do curso e pelo Reitor. Esta transferência somente 

poderá ocorrer nas três primeiras semanas de aula. 

§ 1 Será feita a primeira chamada seguindo a ordem de classificação dos 

candidatos por curso e o sistema de cotas prioritariamente. 

§ 2 Após a primeira chamada, existindo vagas remanescentes, serão feitas 

chamadas subsequentes respeitando a classificação geral dos candidatos e o 

sistema de cotas. 

Art. 6º  Não ocorrendo o preenchimento do número mínimo de candidatos aprovados 

para a formação de turmas, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas 

por esses candidatos durante o período de matrícula, obedecendo a ordem de 

pontuação decrescente. 

CAPÍTULO III - DAS PROVAS 

Art. 7º  O Processo Seletivo 2019/2 terá somente uma fase de provas objetivas nas 

disciplinas que constituem o núcleo comum obrigatório do Ensino Médio e de 

uma redação. A redação valerá 40 pontos e a prova objetiva 60 pontos, sendo 

peso 1,2 (um vírgula dois) em cada uma das 50 questões que versará conteúdos 

relativos a: 

Disciplinas 

Biologia 

Física 

Geografia 

História 

Língua Portuguesa 



 
 
 

Rod. GO 320 KM 01 Jd. Sta Paula Goiatuba-GO Telefax: (64) 3495-8100 

www.unicerrado.edu.br 
 

Língua Inglesa 

Literatura 

Matemática 

Química 

Redação 

Filosofia 
 

Art. 8º  O Processo Seletivo realizar-se-á no dia 16 de junho de 2019 e obedecerá aos 

seguintes horários: 

Período  Abertura dos 

Portões  

Fechamento dos 

Portões  

Inicio das 

Provas 

Término das 

Provas 

Vespertino 12h 12h50min 13h 17 h 
 

§ 1 Não será permitida a entrada do candidato após o horário de fechamento dos 

portões. 

§ 2 Os cartões para assinalar as respostas das provas serão distribuídos uma hora 

após o início das mesmas. 

§ 3 O preenchimento do cartão-resposta deverá ser feito com caneta esferográfica 

azul ou preta. 

§ 4 Não haverá substituição do cartão-resposta. 

§ 5 Não serão considerados cartões-resposta rasurados, amassados ou danificados. 

§ 6 Não serão corrigidas questões com rasuras ou marcadas em duplicidade. 

§ 7 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, o cartão-resposta e a 

folha de redação. 

§ 8 Não será permitido ao candidato o uso de bip, telefones celulares, calculadoras, 

agendas eletrônicas, relógios digitais, anotações ou qualquer espécie de 

consulta. 

§ 9 No cartão resposta (gabarito) e na folha de redação, o candidato deverá colocar 

somente o seu número de inscrição, sendo proibida a sua identificação nominal 

ou qualquer outro tipo de identificação. 

Art. 9º  Não será admitida revisão de provas e/ou gabaritos. 

CAPÍTULO IV - DA CLASSIFICAÇÃO 

Art. 10º  As provas serão realizadas no prédio do UniCerrado, Rodovia GO 320 km 01 

– Jardim Santa Paula. 
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Art. 11º Serão classificados os candidatos que alcançarem o mínimo de 20% (vinte 

por cento) de acerto das questões objetivas e nota superior a 10% (dez por 

cento) da redação. 

Art. 12º O não comparecimento no horário estipulado seja qual for o motivo, 

implicará na eliminação do candidato, salvo casos extraordinários analisados 

pela Comissão Permanente responsável pelo Processo Seletivo 2019/2; 

Art. 13º Far-se-á por curso uma relação nominal dos candidatos, excetuando-se os 

eliminados, em ordem decrescente segundo os pontos obtidos e o sistema de 

cotas. Serão considerados classificados em cada curso, os candidatos da 

referida relação até o limite de vagas estabelecidas no EDITAL; 

Art. 14º Os pontos obtidos serão o resultado da soma dos acertos nas provas objetivas 

com a nota obtida na prova de redação, desde que observado o percentual 

mínimo de aprovação previsto no artigo 11 deste edital. 

Art. 15º Em caso de empate, quanto ao número total de pontos, far-se-á comparação 

do número de pontos obtidos na prova de Redação. 

§1º Persistindo o empate decidir-se-á pela comparação dos pontos obtidos nas 

provas, exceto os cursos de Engenharia Civil e Agronomia: 

Ordem Disciplinas 

1ª Língua Portuguesa 

2ª Matemática 

3ª Literatura 

4ª História 

5ª Geografia 

6ª Biologia 

7ª Física 

8ª Química 

9º Língua Inglesa 

10° Filosofia 
 

§2º Esgotados os recursos anteriores, decidir-se-á pelo (a) candidato (a) de 

maioridade. 

§3º No caso específico da Engenharia Civil e Agronomia, o critério de desempate 

será: 

Ordem Disciplinas 

1ª Matemática 

2ª Língua Portuguesa 

3ª Literatura 
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4ª História 

5ª Geografia 

6ª Biologia 

7ª Física 

8ª Química 

9º Língua Inglesa 

10° Filosofia 

 

Art. 16º Permanecendo vagas ociosas após a primeira chamada o UniCerrado realizará 

chamadas subsequentes obedecendo à classificação constante da relação 

nominal de aprovados e o sistema de cotas; 

Art. 17º A relação oficial dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será 

divulgada no UniCerrado e na internet em ordem de aprovados por curso; 

I. O UniCerrado exigirá um número mínimo de 35 (trinta e cinco) 

candidatos matriculados nos cursos com 50 vagas; 30 (trinta) 

candidatos matriculados nos cursos com 40 vagas para formar turmas. 

II. Havendo necessidade social, a pedido do UniCerrado, a FESG poderá 

autorizar a abertura de turmas com número inferior ao citado no 

parágrafo anterior. 

III. A transferência do aluno reoptante somente se dará após a conclusão do 

primeiro semestre do curso no qual foi matriculado e desde que tenha 

vagas suficientes em outro curso na forma do Regimento Escolar do 

UniCerrado. A Transferência somente se concretizará com a 

autorização da FESG que é a responsável pelo contrato de prestação de 

serviços. 

IV. Caso não ocorra a formação de turma após terem sido feitas todas as 

tentativas de preenchimento de vagas, inclusive reopção e vestibular 

agendado, o valor pago das matrículas será devolvido integralmente aos 

candidatos. 

Art. 18º Será considerada nula, para efeito de matrícula, a classificação do candidato 

que não apresentar comprovante de conclusão do ensino médio ou 

equivalente no ato da matrícula. 

CAPÍTULO V - DAS MATRÍCULAS 

Art. 19º Os candidatos classificados em primeira chamada estarão automaticamente 

convocados para efetivarem suas matrículas nos dias 24, 25 e 26 de junho de 

2019, nos horários das 08h às 20h na Secretaria Geral do UniCerrado – 

Goiatuba. 
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Parágrafo único:  Após a primeira chamada serão feitas chamadas subsequentes 

através de convocação pela Comissão Permanente responsável pelo 

Processo Seletivo 2019/2, nos dias 27 e 28/06/2019, de acordo com 

o cronograma geral de atividades constante no Manual do 

Candidato. 

Art. 20º Documentos exigidos para matrícula 

a) Uma foto 3X4 recente; 

b) Uma cópia autenticada em Cartório dos seguintes documentos: 

- Carteira de identidade 

- Título de eleitor 

- CPF 

- Certidão de nascimento ou casamento 

- Certificado de conclusão do ensino médio (parágrafo único do artigo 1º); 

- Histórico escolar do ensino médio (parágrafo único do artigo 1º); 

- Certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino); 

- Comprovante de endereço atualizado. 

c) Os candidatos optantes pelo Sistema de Cotas deverão apresentar, também, os 

documentos exigidos no art. 22 – VII deste Edital. 

Observações: 

 Não serão efetivadas matrículas com documentação incompleta. 

 Para os candidatos aprovados no curso de Educação Física, entregar no ato 

da matrícula, atestado médico de saúde e aptidão física. 

 Para os candidatos aprovados no curso de Enfermagem, entregar no ato da 

matrícula, cópia do cartão de vacinação. 

 

Parágrafo único: Os candidatos que concluírem o ensino médio no segundo 

semestre de 2019 são facultados a efetivação da matrícula com 

declaração de vínculo emitida pela Unidade Escolar/ 

Secretaria de Educação competente, mediante assinatura no 

termo de anuência do UniCerrado. 

Art. 21º Os cursos têm as seguintes características: 

I. Administração – Bacharelado – 50 vagas semestral, noturno; 

II. Agronomia – Bacharelado – 40 vagas semestral, integral/noturno; 

III. Ciências Contábeis – 50 vagas – noturno; 

IV. Direito – Bacharelado – 40 vagas semestral/noturno; 
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V. Direito Matutino - – Bacharelado – 40 vagas semestral/matutino; 

VI. Enfermagem – Bacharelado – 50 vagas semestral, noturno; 

VII. Engenharia Civil – Bacharelado – 50 vagas semestral/noturno; 

VIII. Educação Física – Bacharelado – 50 vagas semestral, noturno; 

IX. Fisioterapia – Bacharelado – 50 vagas semestral, noturno; 

X. Odontologia – Bacharel – 40 vagas semestral, integral; 

XI. Pedagogia – Licenciatura – 50 vagas semestral, noturno; 

 

Art. 22º     Das vagas destinadas ao Sistema de Cotas (Lei Estadual nº 14832/04). 

I. Nos termos do Art. 9º da Lei Estadual nº 14832/04, das vagas previstas neste 

edital, serão reservadas 20% (vinte por cento) nas seguintes proporções: 

a. 20% (dez por cento) para estudantes oriundos da rede pública de 

educação básica; 

b. 20% (cinco por cento) para estudantes negros; 

c. 5% (cinco por cento) para estudantes indígenas ou portadores de 

deficiências. 

II. O candidato optante pelo Sistema de Cotas concorrerá somente às vagas 

previstas para os grupos enumerados no art. 22 – I deste Edital, sendo 

excluído da concorrência no sistema universal. 

a. Observando que o candidato deverá optar por qual grupo destinado ao 

Sistema de Cotas irá concorrer, sob pena de disputar o certame somente 

no Sistema Universal. 

III. A quantidade de vagas por curso destinado ao Sistema de Cotas está 

devidamente discriminada no quadro demonstrativo constante do presente 

Edital. 

IV. Mesmo que o candidato se enquadre em mais de um grupo dentro do Sistema 

de Cotas fará a opção única para o grupo no qual deseja concorrer. 

V. O candidato que marcar no formulário de inscrição mais de uma opção por 

grupo concorrerá somente no Sistema Universal. 

VI. Além dos documentos exigidos para as matrículas comuns a todos os 

candidatos, bem como a efetivação da opção prevista no art. 2º, parágrafo 

único da Lei Estadual Nº 14832/04, os candidatos optantes pelo Sistema de 

Cotas, deverão apresentar ainda: 

a. Oriundos da rede pública de educação básica: Histórico Escolar que 

comprove ter cursado integralmente o ensino fundamental e médio em 

escola pública; 

b. Negros: documento de registro público, que atribua ao candidato a 

denominação de cor negra (Certidão de nascimento ou casamento, 

Escritura Pública, Documento Registrado no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos). 
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c. Indígenas: declaração da etnia Indígena, expedida pela FUNAI; 

d. Portadores de Deficiências: atestado médico que comprove a deficiência 

de que é portador, apontando o CID correspondente e a compatibilidade 

desta com as atividades acadêmicas do curso pretendido, bem como o 

preenchimento da declaração para portadores de necessidades especiais.  

VII. Nos casos em que houver candidatos indígenas e portadores de deficiências 

concorrendo à mesma vaga oferecida através do Sistema de Cotas ocupará a 

vaga o candidato que obtiver melhor classificação final. 

VIII. Apurado o resultado e havendo ainda vagas não preenchidas por determinado 

grupo do Sistema de Cotas, estas serão cedidas para os demais grupos desta 

Lei, obedecida a ordem de classificação geral dos candidatos inscritos no 

Sistema de Cotas. 

IX. Havendo ainda vagas remanescentes do Sistema de Cotas, estas serão cedidas 

para o Sistema Universal, garantindo assim, o preenchimento de todas as 

vagas. 

Art. 23º   Do candidato que necessita de atendimento diferenciado: 

I. Ao candidato portador de necessidades especiais: física, visual ou auditiva é 

assegurado o direito de requerer condições especiais para a realização das 

provas. Deverá apresentar requerimento solicitando as condições especiais 

necessárias, anexando a ele declaração ou atestado médico que especifique o 

grau e/ou tipo de deficiência. O requerimento deverá ser enviado no período 

de 09 de maio a 13 de junho de 2019 a CPPS/ UniCerrado. 

II. Os portadores de necessidades especiais deverá submeter-se, se convocados, a 

exames que terão o poder de decidir se o candidato necessita ou não de 

condições especiais para realizar as provas. 

Art. 24º Das disposições gerais: 

I. O UniCerrado, por meio da CPPS divulgará, sempre que se fizerem 

necessárias normas complementares e avisos oficiais sobre o Processo 

Seletivo por meio do mural oficial, pela imprensa e pela internet no site 

www.unicerrado.edu.br 

II. As disposições contidas no Manual do Candidato, na capa da prova, bem 

como nos editais complementares e avisos oficiais divulgados pela instituição 

constituirão normas que passarão a integrar o presente Edital.   

III. Será eliminado do quadro de discentes do UniCerrado a qualquer época, 

mesmo depois de matriculado, o candidato que tiver usado documentos, 

informações falsas ou outros meios ilícitos no Processo Seletivo ou na 

matrícula. 

IV. As aulas iniciar-se-ão no dia 05 de agosto de 2019 para todos os cursos. 

V. Em virtude da natureza do Processo Seletivo não será concedida vista, revisão 

ou recontagem de pontos em qualquer prova, não cabendo recurso quanto ao 

seu procedimento, conteúdo ou julgamento. 
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VI. O Edital deste Processo Seletivo foi aprovado em todas as instâncias previstas 

no Regimento Interno do UniCerrado, razão pela qual serão indeferidos 

quaisquer pedidos de revisão de seu conteúdo. 

VII. Encerradas as matrículas, todo o material referente ao Processo Seletivo será 

doado para instituição beneficente ou reciclado. 

Art. 25º Em caso de necessidade, o UniCerrado poderá alocar turmas formadas após 

as matrículas em outra unidade/anexo fora da sua sede (campus), porém, na 

cidade de Goiatuba. 

Art. 26º Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão 

responsável pelo Processo Seletivo 2019/2; 

 

 

Goiatuba (GO), 09 de maio de 2019.  
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