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COMUNICADO NOVAS VAGAS OFERTADAS- EDITAL N º 001/2020 

 

Comunicamos aos inscritos no Programa Novos Caminhos - TD que devido ao 

grande numero de candidatos, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação - SETEC / MEC, autorizou mais 410 vagas distribuídas entre 

alguns cursos relacionados no Edital 001/2020 seleção de alunos, com inicio previsto 

entre os dias 29 e 30 de junho.  

 

Ficando portanto distribuídas conforme tabela abaixo :  

Curso Nº de 

vagas 1º 

chamada 

Nº de vagas 

ofertadas - 2º 

chamada 

Total Geral 

Agente de Combate à 

Endemias  

30 20 50 

Agente de Proteção 

Social Básica  

30 20 50 

Assistente 

Administrativo  

30 70 100 

Assistente de 

Recursos Humanos  

30 70 100 

Assistente Financeiro  30 70 100 

Comprador de Moda  30 20 50 

Desenvolvedor de 

Aplicativos para 

Mídias Digitais 

30 20 50 
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Espanhol Básico  30 00 30 

Gestor de 

Microempresa  

30 20 50 

Inglês Básico  30 00 30 

Inglês Intermediário  30 00 30 

Lingua Brasileira de 

Sinais - Libras  

30 20 50 

Maquiador  30 20 50 

Microempreendedor 

individual  

30 20 50 

Recepcionista  30 20 50 

Vendedor  30 20 50 

 

Os critérios de seleção obedecem aos itens 5 e 6 do referido Edital :  

 

“5 - Na convocação dos excedentes, as vagas a serem preenchidas, obedecerão à 

ordem de data de inscrição entre os candidatos. 

6- Não serão realizadas convocações individuais por telefone, e-mail ou mensagem 

eletrônica para a matrícula. O candidato deverá, sob sua exclusiva responsabilidade, 

acompanhar o resultado que estará disponível no endereço eletrônico 

www.unirv.edu.br.” 

 

Portanto, serão convocados os 410 candidatos pela ordem de inscrição, 

obedecendo os critérios estabelecidos pelo Programa :  

 

“Respeitada a escolaridade mínima, o curso atenderá prioritariamente: 

I.  estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de 

jovens e adultos; 

http://www.unirv.edu.br./
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II.  trabalhadores, inclusive agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, 

extrativistas e pescadores; 

III.  beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de 

transferência de renda entre outros que atenderem a critérios especificados no 

âmbito do Plano Brasil sem Miséria; 

IV.  pessoas com deficiência; 

V.  povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades 

tradicionais; 

VI.  adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas; 

VII.  públicos prioritários dos programas do governo federal que se associem à 

Bolsa-Formação; e 

VIII.  estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede 

pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. 

Observações: 

a) Consideram-se trabalhadores os empregados, trabalhadores domésticos, 

trabalhadores não remunerados, trabalhadores por conta própria, trabalhadores na 

construção para o próprio uso ou para o próprio consumo, de acordo com 

classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

independentemente de exercerem ou não ocupação remunerada, ou de estarem ou 

não ocupados. 

b) Os beneficiários (público-alvo), citados acima, caracterizam-se como 

prioritários, mas não exclusivos, podendo as vagas, que permanecerem disponíveis, 

serem ocupadas por outros públicos. 

As pessoas com deficiência terão direito a atendimento preferencialmente 

em relação às demais.” 

 

Reiteramos que todos os selecionados precisarão ter um email “GMAIL” para ter 

acesso ao conteúdo das aulas, favor providenciar URGENTE e enviar junto com os 

seguintes dados atualizados para o email: novoscaminhos@unirv.edu.br para que 

possamos fazer a confirmação da matrícula.  

mailto:novoscaminhos@unirv.edu.br
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-Nome do candidato 

-Curso selecionado 

-email conta Gmail  

-número do WhatsApp com DDD. 

 

Rio Verde, Estado de Goiás, 24 de junho de 2020.  

 

 

 

Maria Flavina das Graças Costa 
Coordenadora Geral do PRONATEC/UniRV 

 


