
RETIFICAÇÃO DE Nº 01 DE 16 DE MAIO DE 2017. 

EDITAL DE Nº 02 DE 11 DE MAIO DE 2017. 

 

O Reitor da UniRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, no uso de suas atribuições legais, torna pública a presente Retificação do Edital Nº 02 de 11 

de maio de 2017, conforme os itens a seguir: 

1 – Onde se lê: 

                                     ETAPAS DATAS 

Publicação do Edital 11/05/2017  

Publicação de Normas Complementares 23/05/2017 

 
Período de inscrições 31/05 a 19/06/2017 

 Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 01/06 a 05/06/2017 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 07/06/2017 

Prazo final para recurso contra o indeferimento da isenção 
12/06 a 14/06/2017 

Horário: das 7h às 11h 
e das 13h às 17h 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 15/06/2017 

Último dia para reimpressão do boleto bancário e pagamento da 
taxa de inscrição 

20/06/2017   

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 21/06/2017 

Prazo final para recursos das inscrições indeferidas 
22/06 e 23/06/2017 

Horário: das 7h às 11h 
e das 13h às 17h 



Divulgação do resultado dos recursos contra indeferimento de 
inscrição 

23/06 após 18h 
e 24/06/2017 

Entrega da comprovação da necessidade de atendimento especial 
19/06/2017 

 Horário: das 7h às 11h 
e das 13h às 17h 

Resultado da solicitação de necessidade do atendimento especial 23/06//2017 

Divulgação do local e horário das provas  12/06 a 20/06//2017 

Divulgação das bancas avaliadoras Até 20/06/2017 

Realização das provas dissertativas para cargos de Professor 
Assistente I, para vagas do campus Rio Verde 

25/06/2017 

Realização das provas dissertativas para cargos de Professor 
Assistente I, para vagas dos campi Aparecida de Goiânia e 
Goianésia 

25/06/2017 

Divulgação das chaves de respostas das provas dissertativas para 
vagas dos campi Rio Verde, Aparecida de Goiânia e Goianésia 

25/06/2017 após 18h 

Prazo de recursos das chaves de respostas das provas 
dissertativas para vagas dos campi Rio Verde, Aparecida de 
Goiânia e Goianésia  

26/06 e 27/06/2017 
Horário: das 7h às 11h 

e das 13h às 17h 

Divulgação das respostas dos recursos das chaves de respostas 
das provas dissertativas para vagas dos campi Rio Verde, 
Aparecida de Goiânia e Goianésia 

28/06/2017 

Divulgação dos resultados das provas dissertativas para vagas 
dos campi Rio Verde, Aparecida de Goiânia e Goianésia 

28/06/2017 

Prazo para recursos dos resultados das provas dissertativas para 
vagas dos campi Rio Verde, Aparecida de Goiânia e Goianésia 

29/06 e 30/06/2017 
Horário: das 7h às 11h 

e das 13h às 17h 



Resultado final das provas dissertativas para vagas dos campi Rio 
Verde, Aparecida de Goiânia e Goianésia 

01/07/2017 

Entrega de Títulos e realização do Curso PBL com avaliação de 
desempenho didático na metodologia PBL para candidatos a 
vagas do campus Rio Verde 

02, 03 e 04/07/2017 

Resultado da prova de títulos e resultado do Curso PBL com 
avaliação de desempenho didático na metodologia PBL para 
candidatos a vagas do campus Rio Verde 

05/07/2017 

Prazo para recursos do resultado da prova de títulos e do Curso 
PBL com avaliação de desempenho didático na metodologia PBL 
para candidatos a vagas do campus Rio Verde 

06/07 e 07/07/2017 
Horário: das 7h às 11h 

e das 13h às 17h 

Entrega de Títulos. E realização do Curso PBL com avaliação de 
desempenho didático na metodologia PBL para candidatos a 
vagas dos campi Aparecida de Goiânia e Goianésia 

05, 06 e 07/07/2017 

Divulgação das respostas do resultado dos recursos da prova de 
títulos e do Curso PBL com avaliação de desempenho didático na 
metodologia PBL para candidatos a vagas do campus Rio Verde 

11/07/2017 

Resultado da prova de títulos. E resultado do Curso PBL com 
avaliação de desempenho didático na metodologia PBL para 
candidatos a vagas dos campi Aparecida de Goiânia e Goianésia 

11/07/2017 

Prazo para recursos do resultado da prova de títulos e do Curso 
PBL com avaliação de desempenho didático na metodologia PBL 
para candidatos a vagas dos campi Aparecida de Goiânia e 
Goianésia 

11/07 e 12/07/2017 
Horário: das 7h às 11h 

e das 13h às 17h 

Divulgação das respostas do resultado dos recursos da prova de 
títulos e do Curso PBL com avaliação de desempenho didático na 
metodologia PBL para candidatos a vagas dos campi Aparecida 
de Goiânia e Goianésia  

13/07/2017 



Divulgação do resultado preliminar 14/07/2017 

Divulgação do resultado final 17/07/2017 

 

 

Leia-se: 

                                     ETAPAS DATAS 

Publicação do Edital 11/05/2017  

Publicação de Normas Complementares 30/05/2017 

Período de inscrições 17/06 a 27/06/2017 

 
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 19 e 20/06/2017 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 21/06/2017 

Prazo final para recurso contra o indeferimento da isenção 

22/06 a 23/06/2017  

Horário: das 7h às 11h 

e das 13h às 17h 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 24/06/2017 

Último dia para reimpressão do boleto bancário e pagamento da 
taxa de inscrição 

28/06/2017   

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 29/06/2017 



Prazo final para recursos das inscrições indeferidas 

30/06 e 03/07/2017  

Horário: das 7h às 

11h e das 13h às 17h 

 
Divulgação do resultado dos recursos contra indeferimento de 
inscrição 

05 e 06/07/2017 

Entrega da comprovação da necessidade de atendimento especial 

29/06/2017 

 Horário: das 7h às 11h 

e das 13h às 17h 

Resultado da solicitação de necessidade do atendimento especial 04/07//2017 

Divulgação do local e horário das provas  06/07 a 10/07/2017 

Divulgação das bancas avaliadoras Até 12/07/2017 

Realização das provas dissertativas para cargos de Professor 
Assistente I, para vagas do campus Rio Verde 

15/07/2017 

Realização das provas dissertativas para cargos de Professor 
Assistente I, para vagas dos campi Aparecida de Goiânia e 
Goianésia 

15/07/2017 

Divulgação das chaves de respostas das provas dissertativas para 
vagas dos campi Rio Verde, Aparecida de Goiânia e Goianésia 

15/07/2017 após 18h 

Prazo de recursos das chaves de respostas das provas 
dissertativas para vagas dos campi Rio Verde, Aparecida de 
Goiânia e Goianésia  

17/07 e 18/07/2017 
Horário: das 7h às 11h 

e das 13h às 17h 



Divulgação das respostas dos recursos das chaves de respostas 
das provas dissertativas para vagas dos campi Rio Verde, 
Aparecida de Goiânia e Goianésia 

19/07/2017 

Divulgação dos resultados das provas dissertativas para vagas 
dos campi Rio Verde, Aparecida de Goiânia e Goianésia 

19/07/2017 

Prazo para recursos dos resultados das provas dissertativas para 
vagas dos campi Rio Verde, Aparecida de Goiânia e Goianésia 

20/07 e 21/07/2017 

Horário: das 7h às 11h 
e das 13h às 17h 

Resultado final das provas dissertativas para vagas dos campi Rio 
Verde, Aparecida de Goiânia e Goianésia 

22/07/2017 

Entrega de Títulos e realização do Curso PBL com avaliação de 
desempenho didático na metodologia PBL para candidatos a 
vagas do campus Rio Verde 

24, 25 e 26/07/2017 

Resultado da prova de títulos e resultado do Curso PBL com 
avaliação de desempenho didático na metodologia PBL para 
candidatos a vagas do campus Rio Verde 

27/07/2017 

Prazo para recursos do resultado da prova de títulos e do Curso 
PBL com avaliação de desempenho didático na metodologia PBL 
para candidatos a vagas do campus Rio Verde 

28 e 29/07/2017 

Horário: das 7h às 11h 

e das 13h às 17h 

Entrega de Títulos. E realização do Curso PBL com avaliação de 
desempenho didático na metodologia PBL para candidatos a 
vagas dos campi Aparecida de Goiânia e Goianésia 

27, 28 e 29/07/2017 

Divulgação das respostas do resultado dos recursos da prova de 
títulos e do Curso PBL com avaliação de desempenho didático na 
metodologia PBL para candidatos a vagas do campus Rio Verde 

31/07/2017 



Resultado da prova de títulos. E resultado do Curso PBL com 
avaliação de desempenho didático na metodologia PBL para 
candidatos a vagas dos campi Aparecida de Goiânia e Goianésia 

31/07/2017 

Prazo para recursos do resultado da prova de títulos e do Curso 
PBL com avaliação de desempenho didático na metodologia PBL 
para candidatos a vagas dos campi Aparecida de Goiânia e 
Goianésia 

01 e 02/08/2017 

 Horário: das 7h às 11h 
e das 13h às 17h 

Divulgação das respostas do resultado dos recursos da prova de 
títulos e do Curso PBL com avaliação de desempenho didático na 
metodologia PBL para candidatos a vagas dos campi Aparecida 
de Goiânia e Goianésia  

03/08/2017 

Divulgação do resultado preliminar 07/08/2017 

Divulgação do resultado final 09/08/2017 

 

Os demais itens e subitens do Edital Nº 02 de 11 de maio de 2017 permanecem inalterados. 

 

Prof. Dr. Sebastião Lázaro Pereira 

Reitor da Universidade de Rio Verde 

Decreto Municipal 0150/2017 

 

 

 


