
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 03 AO EDITAL 070/2011 

PROCESSO SELETIVO 2012-1

O Reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de suas atribuições regimentais, tendo 
em vista a publicação do Edital n.070/2011 referente ao Processo Seletivo 2012-1 para preenchimento das 
vagas dos cursos de graduação oferecidos pela Universidade Federal de Goiás, considerando as greves 
dos correios e dos bancários, torna público o presente Edital Complementar que PRORROGA o PAGAMEN-
TO das inscrições ao PS 2012-1, e altera os subitens 2.9, 3.6.1 e 4.1, passando a vigorar com a seguinte re-
dação:

2.9 – O candidato deverá providenciar o pagamento da inscrição impreterivelmente até o dia 7 de 
outubro de 2011, independente de que esse dia seja feriado municipal, estadual ou federal.

3.6.1 – O laudo médico a que se referem os subitens 3.3.1, 3.4.3 e 3.5.2 deverá ser entregue no 
Centro  de  Seleção/UFG,  situado  à  rua  226,  q.  71,  s./n.,  Setor  Universitário,  CEP 74610-130,
Goiânia-GO, no horário de 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, ou nas secretarias dos Campus de 
Catalão, situada à avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, no 1120, Prédio da Biblioteca (subsolo), 
Setor Universitário, CEP 75704-020, Catalão-GO, no horário de 8 às 12 horas e das 13:30 às 17:30 
horas; de Jataí, situada à rua Riachuelo, no 1530, Setor Samuel Graham, CEP 75804-020, Jataí-GO, 
no horário de 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas; e de Cidade de Goiás, situada à avenida Bom 
Pastor, no 8, Setor Areião, CEP 76600-000, Cidade de Goiás-GO, no horário de 8 às 17 horas.

4.1 – O candidato portador de deficiência ou o candidato temporariamente acometido por problema 
de saúde que desejar condição especial para realizar as provas, tais como ledor de prova, prova 
ampliada, aplicador para preencher o cartão-resposta, móvel especial para fazer as provas etc., de-
verá  acessar o sítio www.vestibular.ufg.br, preencher o Requerimento de Condições Especiais e 
entregá-lo, juntamente com o atestado médico original ou relatório médico original no Centro de Se-
leção/UFG ou nas secretarias dos Campus de Catalão, Jataí e Cidade de Goiás, nos mesmos horá-
rios determinados no item 3.6.1, até o dia 30 de setembro de 2011.

As demais datas permanecem inalteradas assim como os demais itens e subitens do referido edital.

Goiânia, 29 de setembro de 2011.

Prof. Edward Madureira Brasil 


