
 

 

ERRATA Nº 02 - Ref. Edital nº. 001/2021/UniRV-PRONATEC – CURSOS 

TECNICOS PROFISSIONALIZANTES – MODALIDADE EAD 

 

 

A Coordenação Geral do PRONATEC/Novos Caminhos, no uso de suas 

atribuições legais, torna público a divulgação da alteração do Cronograma do Edital 

nº 001/2021 de 05 de Janeiro de 2021, prorrogando as inscrições de candidatos para 

Processo Seletivo de alunos – PSA para ingresso nos Cursos Técnicos 

Profissionalizantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. 

 

Segue novo cronograma de seleção :  

 

Cronograma do Processo Seletivo de Alunos – PSA 

 

Atividade Cursos Período Local 

Divulgação do 

Edital  

Técnico em Marketing 

Técnico em Publicidade  

Técnico em Vendas  

05/01/2021 
No site: 

www.unirv.edu.br 

Período de 

inscrições dos 

cursos 

 

Técnico em Marketing 

Técnico em Publicidade  

Técnico em Vendas 

06/01/2021 a 28/01/2021 

No site: 

www.unirv.edu.br 

(aba do Pronatec - 

Cursos) 

Publicação do 

resultado da 1º 

chamada  

 

Técnico em Marketing 

Técnico em Publicidade  

Técnico em Vendas 

08/02/2021  

No site: 

www.unirv.edu.br 

(aba do Pronatec – 

resultado de 

seleção de alunos) 
  

  

Envio de 

documentação 

para 

Confirmação das 

matrículas de 1º 

chamada  

 

Técnico em Marketing 

Técnico em Publicidade  

Técnico em Vendas 

09/02/2021 a 17/02/2021 
Secretaria Geral do 

Pronatec / UniRV 

  

  

 18/02/2021 No site: 

http://www.unirv.edu.br/
http://www.unirv.edu.br/
http://www.unirv.edu.br/


 

Publicação de 

vagas ociosas e 2º 

chamada 

Técnico em Marketing 

Técnico em Publicidade  

Técnico em Vendas 

( caso haja vagas 

disponíveis ) 

www.unirv.edu.br 

(aba do Pronatec – 

resultado de 

seleção de alunos)    

  

Envio de 

documentação 

para 

Confirmação das 

matrículas de 

vagas ociosas e 2º 

chamada 

 

Técnico em Marketing 

Técnico em Publicidade  

Técnico em Vendas 

19/02/2021 a 22/02/2021 

Observação: As vagas poderão 

ser confirmadas antes desta data  Secretaria Geral do 

Pronatec / UniRV 
  

  

Período para que 

o aluno aceite no 

seu email as 

disciplinas 

enviadas do 

semestre na 

Plataforma G- 

suíte  

 

 

Técnico em Marketing 

Técnico em Publicidade  

Técnico em Vendas 

22/02/2021 e 23/02/2021  
No email “gmail” 

cadastrado pelo 

aluno na inscrição 
  

  

Início das aulas 

 

Técnico em Marketing 

Técnico em Publicidade  

Técnico em Vendas 

24 de fevereiro de 2020 Plataforma G- suíte  

 

14. Após a confirmação da publicação das vagas, os candidatos que forem selecionados 

deverão enviar os documentos abaixo relacionados para o email : 

pronatecdocumentos@unirv.edu.br  do dia 09/02/21 a 17/02/21, conforme descrito no 

cronograma acima, para efeito de comprovação das informações prestadas para que seja 

feita a sua confirmação de matrícula.  

14.1 Cursos Técnico em Marketing e Técnico em Publicidade: cópia dos documentos 

exigidos:  

- Declaração Escolar para comprovação da série que está matriculado ( 1º ou 2º ano )  

- Certidão de nascimento ou casamento  

-  RG e CPF;  

- Comprovante de endereço; 

http://www.unirv.edu.br/
mailto:pronatecdocumentos@unirv.edu.br


 

- Declaração de autorização dos pais ou representante legal quando menor de idade  ( 

modelo em anexo no final do Edital )  

14.2 Curso Técnico em Vendas: cópia dos documentos exigidos :  

- Certificado de conclusão do Ensino médio ( frente e verso)  

- Certidão de nascimento ou casamento  

-  RG e CPF;  

- Comprovante de endereço; 

- Declaração de autorização dos pais ou representante legal quando menor de idade ( 

modelo em anexo no final do Edital ) 

15. Caso não sejam preenchidas todas as vagas ofertadas, será divulgada uma segunda 

chamada, obedecendo a ordem de classificação dos candidatos na lista de excedentes. 

Esses candidatos deverão enviar a documentação acima relacionada, para o email 

pronatecdocumentos@unirv.edu.br de 19/02/21 a 22/02/21 conforme descrito no 

cronograma acima, para efeito de comprovação das informações prestadas para que seja 

feita a sua confirmação de matrícula.  

16. Caso o curso para qual o candidato se inscreveu não possua vaga remanescente, o 

mesmo poderá matricular-se em outro curso, da mesma modalidade que o anterior, caso 

tenha disponibilidade de vagas.  

17. Todas as matrículas serão feitas por técnicos do Pronatec/UniRV, não sendo 

necessária a presença ou interferência do aluno.  

18. Não será permitido o trancamento de matrícula no semestre de ingresso, exceto em 

casos excepcionais que serão analisados e julgados pela coordenação Geral do Pronatec/ 

UniRV. 

19. O candidato matriculado que, por qualquer motivo, desistir de fazer o curso deverá 

assinar um Termo de desistência enviado pelo Setor de Registro Escolar, para ser feito a 

exclusão do aluno na plataforma e no SISTEC.  

20. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação Geral do Pronatec. 

 

                                                    Rio Verde, Estado de Goiás, 19 de janeiro de 2021. 

 

 

Leninne Guimarães Freitas  
Coordenadora Geral do PRONATEC/UniRV 

mailto:pronatecdocumentos@unirv.edu.br


 

 


