UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EDITAL PARA CHAMADA PÚBLICA PRESENCIAL
PROCESSO SELETIVO 2012-1
EDITAL N. 070/2011 – RETIFICADO
O Reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de suas atribuições regimentais, torna público o presente edital de Chamada Pública Presencial do PS2012-1 a
ser realizada no dia 6 de novembro de 2012, às 8h30min, no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal – Campus Samambaia – Goiânia – GO, 1o andar,
salas 2, 3 e 4, para os cursos com ingresso no 2o semestre, campus de Goiânia, conforme Edital n. 070/2011.
1. Da Chamada Pública
1.1. Para

participação na Chamada Pública, os candidatos classificados no Proces-

so Seletivo 2012-1, que ainda não foram convocados para efetuar matrícula,
deverão acessar o sítio www.vestibular.ufg.br, no período de 30 e 31 de outubro, e declarar o interesse pela vaga. O candidato poderá manifestar interesse
pela vaga até as 23h59min de 31 de outubro, sendo considerada a sua resposta mais recente.
1.2. Conforme

subitem 15.21.2, do Edital 070/2011, o candidato que não declarar o

interesse pela vaga perde o direito de participar da Chamada Pública e, consequentemente, o direito à vaga.
1.3. Para

a Chamada Pública, serão convocados o número de candidatos corres-

pondentes a 3 (três) vezes o número de vagas remanescentes em cada curso.
1.4. Nessa

sessão, os candidatos, ou o representante legal, serão convocados para

efetuarem o cadastro e matrícula, de acordo com o número de vagas disponí veis no curso.
1.5. Os

portões do prédio no qual será realizada a Chamada Pública serão fechados

pontualmente às 9 horas. Após esse horário não será permitida a entrada de
candidatos, ficando excluídos os candidatos que não comparecerem no horário
determinado.
1.6. O

candidato deverá comparecer munido do documento original de identidade

que, por lei federal, seja considerado documento de identificação.

1.7. A

representação dos candidatos dar-se-á por meio de procuração (será exigida

a apresentação da Carteira de Identidade do procurador, cujo número deverá
constar na procuração).
1.8. Durante

a Chamada Pública será efetuada chamada nominal dos candidatos re-

lacionados para a realização da matrícula, pela ordem de classificação no
PS2012-1, até que todas as vagas disponíveis sejam completadas, observando
inclusive o subitem 13.2.9 do Edital 070/2011.
1.9. Na

Chamada Pública os candidatos deverão portar a documentação necessária

à matrícula no curso, conforme subitem 15.13 do Edital 070/2011, exceto o listado na alínea a).
1.10.

A relação dos candidatos convocados para a Chamada Pública será divulga-

da no dia 1 de novembro de 2012 no sitio www.vestibular.ufg.br.

Goiânia, 29 de outubro de 2012.
Prof. Dr. Edward Madureira Brasil
Reitor

