UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EDITAL COMPLEMENTAR N.02 AO EDITAL N.22/2010
PROCESSO SELETIVO 2010-2
EDITAL COMPLEMENTAR N.3 AO EDITAL N. 22/2010

O Reitor da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições
regimentais, tendo em vista a publicação do Edital n.22/2010, RESOLVE PRORROGAR
as datas de publicação das notas da Segunda Etapa, do pedido de vistas e revisão e
ALTERAR o local para realização da matrícula.
Os subitens que tratam dessa questão passam a vigorar com a seguinte redação:
9. DOS RECURSOS, DA VISTA E DA REVISÃO DAS PROVAS
9.2. Da Vista do Caderno de Respostas
9.2.2. O candidato deverá comparecer ao Centro de Seleção para preencher
requerimento, fundamentando seu pedido de vista, no dia 01 de julho de 2010, no horário
de 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, sendo considerada somente a última solicitação.
9.3. Da Revisão
9.3.2. O candidato deverá comparecer ao Centro de Seleção, munido do recurso devidamente fundamentado, em arquivo eletrônico digitado (pen drive ou CD), para solicitar revisão de prova da Segunda Etapa e da prova de reconhecimento, compreensão e análise
de trechos musicais e ditado rítmico-melódico, no horário de 8 às 12 horas e das 13 às 17
horas do dia 5 de julho de 2010. No corpo do requerimento, não poderá ocorrer a identificação do candidato. Será considerada somente a última solicitação.
12. DA DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS E DOS RESULTADOS
12.5. As notas obtidas na Segunda Etapa e as notas da prova de reconhecimento, compreensão e análise de trechos musicais e ditado rítmico-melódico estarão acessíveis, exclusivamente ao candidato, via Internet, no sítio www.vestibular.ufg.br, pelo número do
CPF fornecido na inscrição, a partir do dia 30 de junho de 2010.
13. DO CADASTRO, DA MATRÍCULA E DAS CHAMADAS SUBSEQUENTES
13.2. Os candidatos classificados no Processo Seletivo 2010-2 (1ª chamada) estão
automaticamente convocados para, nos dias 26 e 27 de julho de 2010, efetuar o cadastro
e a matrícula no Centro de Aulas “A” , situado no Câmpus Samambaia da UFG.
Os demais itens e subitens do Edital permanecem inalterados.
Goiânia, 27 de junho de 2010.
Prof. Dr. Edward Madureira Brasil
Reitor

