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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

NÚCLEO DE SELEÇÃO 

PROCESSO SELETIVO UEG 2020/1 

 

Retificação n. 02 

 

A Universidade Estadual de Goiás, por meio do Núcleo de Seleção, retifica o Edital 

de abertura do Processo Seletivo UEG 2020/1, conforme segue: 

 

I) ONDE SE LÊ: 
 

ANEXO I 

CRONOGRAMA  

DATA ATIVIDADE LOCAL 

12 a 14 de fevereiro de 
2020 

Período para realização das opções relativas à 1ª chamada Internet, conforme Edital de convocação 

18 de fevereiro de 2020 

Publicação das turmas (campus/cidade/modalidade/turno) confirmadas  

Internet, conforme Edital de convocação Publicação do Edital de convocação dos candidatos para matrícula nas 
turmas (campus/cidade/modalidade/turno) confirmadas 

19 e 20 de fevereiro de 
2020 

Avaliação de candidatos inscritos pelo sistema de cotas pela Comissão 
Permanente de Acompanhamento e de Avaliação da Implementação da 
Política de Cotas Campus da UEG onde houverem turmas 

(campus/cidade/modalidade/turno) 
confirmadas 

Apresentação de laudo e exames médicos pelos candidatos classificados 
para o curso de Educação Física 

Cadastramento e matrícula dos candidatos classificados em 1ª chamada 

20 de fevereiro de 2020 Início das aulas 

Campus da UEG onde houverem 
turmas 
(campus/cidade/modalidade/turno) 
confirmadas 

27 de fevereiro de 2020 
Publicação do edital de Convocação da 2ª chamada para opção de 
turma (campus/cidade/modalidade/turno) 

Internet, no sítio www.ueg.br, no link 
Editais 

27 e 28 de fevereiro de 
2020 

Período para realização das opções relativas à 2ª chamada Internet, conforme Edital de convocação  

03 de março de 2020 
 Publicação do Edital de convocação dos candidatos para matrícula 
nas turmas confirmadas 

Internet, conforme Edital de 
convocação 

04 e 05 de março de 2020 

Avaliação de candidatos inscritos pelo sistema de cotas pela Comissão 
Permanente de Acompanhamento e de Avaliação da Implementação da 
Política de Cotas Campus da UEG onde houverem turmas 

(campus/cidade/modalidade/turno) 
confirmadas 

Apresentação de laudo e exames médicos pelos candidatos classificados 
para o curso de Educação Física 

Cadastramento e matrícula dos candidatos classificados em 2ª chamada 

11 de março de 2020 
Publicação do Edital de convocação dos candidatos para matrícula 
em 3ª chamada nas turmas confirmadas 

Internet, conforme Edital de 
convocação 

12 e 13 de março de 2020 

Avaliação de candidatos inscritos pelo sistema de cotas pela Comissão 
Permanente de Acompanhamento e de Avaliação da Implementação da 
Política de Cotas Campus da UEG onde houverem turmas 

(campus/cidade/modalidade/turno) 
confirmadas 

Apresentação de laudo e exames médicos pelos candidatos classificados 
para o curso de Educação Física 

Cadastramento e matrícula dos candidatos classificados em 3ª chamada 
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LEIA-SE: 
 

CRONOGRAMA  

DATA ATIVIDADE LOCAL 

20 a 21 de fevereiro de 
2020 

Período reaberto para realização das opções relativas à 1ª chamada – 
das 8 horas do dia 20/02/2020 até às 16 horas do dia 21/02/2020. 

Internet, conforme Edital de convocação 

28 de fevereiro de 2020 

Publicação das turmas (campus/cidade/modalidade/turno) confirmadas  

Internet, conforme Edital de convocação 

Comunicado aos candidatos inscritos pelo Sistema de Cotas/Negros pela 
Comissão Permanente de Acompanhamento e de Avaliação da 
Implementação da Política de Cotas 
Publicação do Edital de convocação dos candidatos para matrícula nas 
turmas (campus/cidade/modalidade/turno) confirmadas 

02 a 04 de março de 2020 

Avaliação de candidatos inscritos pelo sistema de cotas pela Comissão 
Permanente de Acompanhamento e de Avaliação da Implementação da 
Política de Cotas Campus da UEG onde houver turmas 

(campus/cidade/modalidade/turno) 
confirmadas Apresentação de laudo e exames médicos pelos candidatos classificados 

para o curso de Educação Física 

Cadastramento e matrícula dos candidatos classificados em 1ª chamada 

04 de março de 2020 Início das aulas 
Campus da UEG onde houver turmas 
(campus/cidade/modalidade/turno) 
confirmadas 

06 de março de 2020 Publicação do edital de Convocação da 2ª chamada para opção de 
turma (campus/cidade/modalidade/turno) 

Internet, no sítio www.ueg.br, no link 
Editais 

09 e 10 de março de 2020 Período para realização das opções relativas à 2ª chamada – das 8 horas 
do dia 09/03/2020 até às 16 horas do dia 10/03/2020. 

Internet, conforme Edital de convocação  

13 de março de 2020 

Comunicado aos candidatos inscritos pelo Sistema de Cotas/Negros pela 
Comissão Permanente de Acompanhamento e de Avaliação da 
Implementação da Política de Cotas Internet, conforme Edital de 

convocação 
 Publicação do Edital de convocação dos candidatos para matrícula 
nas turmas confirmadas em 2ª chamada 

16 e 17 de março de 2020 

Avaliação de candidatos inscritos pelo sistema de cotas pela Comissão 
Permanente de Acompanhamento e de Avaliação da Implementação da 
Política de Cotas Campus da UEG onde houver turmas 

(campus/cidade/modalidade/turno) 
confirmadas Apresentação de laudo e exames médicos pelos candidatos classificados 

para o curso de Educação Física 

Cadastramento e matrícula dos candidatos classificados em 2ª chamada 

19 de março de 2020 

Comunicado aos candidatos inscritos pelo Sistema de Cotas/Negros pela 
Comissão Permanente de Acompanhamento e de Avaliação da 
Implementação da Política de Cotas Internet, conforme Edital de 

convocação 
Publicação do Edital de convocação dos candidatos para matrícula 
em 3ª chamada nas turmas confirmadas 

20 e 23 de março de 2020 

Avaliação de candidatos inscritos pelo sistema de cotas pela Comissão 
Permanente de Acompanhamento e de Avaliação da Implementação da 
Política de Cotas Campus da UEG onde houver turmas 

(campus/cidade/modalidade/turno) 
confirmadas 

Apresentação de laudo e exames médicos pelos candidatos classificados 
para o curso de Educação Física 

Cadastramento e matrícula dos candidatos classificados em 3ª chamada 

 

 

 Anápolis, 19 de fevereiro de 2020. 
 

 

 

Valter Gomes Campos 

Reitor da Universidade Estadual de Goiás 
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