EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2021
ERRATA N. 002/2021 – de 02 de dezembro 2021
NOVA REDAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PR

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado da Fundação de Ensino Superior
de Goiatuba, designada pela Portaria nº 302/2021, de 18/11/2021, no uso de suas atribuições
legais e no uso de seus poderes de acompanhamento e fiscalização do certame, considerando
erro de digitação; considerando erro de Grafia;
R E S O L V E:
Art. 1º - Modifica o Item 3.6 do Edital 002/2021 letra “b” onde se lê:
“A divulgação do resultado final está prevista para o dia 16/12/2021, no sítio eletrônico
<concursos.fesg.org.br> e em mural de divulgação da FESG, sendo divulgado também nos
meios de comunicação recomendados pelo TCM/GO.”
Passa a vigorar com a seguinte redação:
A divulgação do resultado final está prevista para o dia 20/12/2021, no sítio eletrônico
<www.unicerrado.edu.br> e em mural de divulgação da FESG, sendo divulgado também nos
meios de comunicação recomendados pelo TCM/GO.

Art. 2º - Modifica o Item 4.1.7. onde se lê:
“A ordem de apresentação dos candidatos na Prova Didática seguirá os critérios da
convocação a ser feita pela Comissão Organizadora deste PSS, que será publicada no dia
06/12/2021, e o tema da aula será o descrito no subitem 4.1.6”.
Passa a vigorar com a seguinte redação:
A ordem de apresentação dos candidatos na Prova Didática seguirá os critérios da convocação
a ser feita pela Comissão Organizadora deste PSS, que será publicada no dia 07/12/2021, e o
tema da aula será o descrito no subitem 4.1.6.

Art. 3º - Modifica o Item 9.2. onde se lê:
“Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no
Processo Seletivo, valendo, para esse fim, a homologação publicada no placar da instituição,
na página eletrônica de acompanhamento do concurso <concursos.fesg.org.br> , no mural da
FESG e nos meios de comunicação exigidos pelo TCM/GO”.

Passa vigorar com a seguinte redação:

Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no
Processo Seletivo, valendo, para esse fim, a homologação publicada no placar da instituição,
na página eletrônica de acompanhamento do concurso www.unicerrado.edu.br , no mural da
FESG e nos meios de comunicação exigidos pelo TCM/GO.

Goiatuba (GO), aos 03 dias do mês de novembro de 2021.
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