
 
 

    

Processo Seletivo Agendado 2019-2 
 

O Centro Universitário de Goiatuba - UniCerrado torna público por intermédio do presente 

Edital que realizará o Processo Seletivo Agendado 2019-2, no dia 29 de julho de 2019, visando o 

preenchimento de vagas  remanescente nos cursos:  

Cursos Vagas Períodos 

Administração  35 Noturno 

Agronomia 07 Noturno 

Ciências Contábeis  37 Noturno  

Direito Noturno 16 Noturno 

Educação Física (Bacharel) 40 Noturno 

Enfermagem  40 Diuturno 

Engenharia Civil 40 Noturno 

Fisioterapia  40 Diuturno 

*Gestão Ambiental (os candidatos aprovados serão 

matriculados no 2º período)  

10 Noturno 

Odontologia  15 Integral 

Pedagogia 40 Noturno 

* Os candidatos aprovados no curso Gestão Ambiental, serão convocados para efetivarem 

matrículas no 2º período do referido curso.  

1. NORMAS: 

O Processo Seletivo Agendado 2019/2 obedece ao estabelecido no Edital do Processo Seletivo 

2019/2, no que não for normatizado para esse processo de vagas remanescentes. 

O Unicerrado exigirá o número mínimo de 20(vinte) alunos matriculados nos cursos para 

formação de turma.  

Não ocorrendo o preenchimento do número de candidatos para a formação de turmas, os 

candidatos aprovados poderão fazer reopção para outro curso do presente Edital, caso haja vaga.  

2. INSCRIÇÕES:  

As inscrições do Processo Seletivo Agendado 2019/2, poderão ser feitas no período de  12 a 27 

de julho de 2019 no site www.unicerrado.edu.br. 

O Candidato que no ato da inscrição declara-se Portador de Necessidade Especial, deverá 

informar com antecedência de 02 (dois) dias o tipo de necessidade para o atendimento compatível na 

realização da prova. 

Taxa de inscrição: Isento  

3. PROVA:  

Período: A prova será realizada no dia 29 de julho de 2019. 

Horário: 19h 

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


 
 

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

Tipo de prova: Redação valendo 100 (cem) pontos  

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. 

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. 

OBS: A redação será anulada se fugir ao tema proposto, ou ainda não conter o mínimo de 

20(vinte) linhas. 

4. RESULTADO, CLASSIFICAÇÃO E MATRICULA: 

A ordem de classificação e convocação dos candidatos obedecerá a pontuação individual e a 

quantidade de vagas. 

 

O candidato que não atingir o mínimo de 10% (dez por cento) da nota da prova será automaticamente 

desclassificado. 

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

30/07/2019. 

Os candidatos aprovados deverão comparecer na secretaria do UniCerrado nos dias 31 de julho e 1º 

de agosto para realizarem a matrícula, das 7h as 20 horas. 

Documentos para a matrícula (autenticados em cartório):  

 Certificado de conclusão do ensino médio, Histórico Escolar (ou declaração de conclusão),  

 CPF, Carteira de identidade,  

 Título eleitoral, certificado de reservista,  



 
 

 Certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço e 01 foto ¾.  

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

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

Seletivo – CPPS, obedecendo os critérios estabelecidos no presente edital. 

Goiatuba, 11 de Julho de 2019. 

 

_____________________________ 

Prof. Ms. Gilmar Vieira de Rezende  

Reitor/UniCerrado  


