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1. INSCRIÇÕES   

 As inscrições ocorrerão em FEVEREIRO nos dias 12/02/2020, 13/02/2020 e 

14/02/2020. (Quarta, Quinta e Sexta), não será aceito inscrição fora do prazo. 

 

 

1.2 HORÁRIOS DAS INSCRIÇÕES  

 Nos dias 12/2 e 13/2 as inscrições ocorrerá das 8h às 12h e das 13h às 17h e 30min. 

        No dia 14/2 (sexta-feira) a inscrição ocorrerá das 8h às 12h e das 13h e 30min às 

19h. 

 

 

2. RESULTADO 

 

        A relação dos convocados para primeira chamada será divulgada no site OFICIAL 

da UFG, no dia 18/2/2020 (Terça-feira), nesta mesma data será lançada uma lista de 

espera válida somente para as inscrições do primeiro semestre de 2020. 

 

3. MATRÍCULA 

         Nos dias 02/03/2020 e 03/03/2020 os convocados para a primeira chamada deverá  

comparecer ao mesmo local das inscrições munidos de todas as documentações exigidas 

no edital e pela coordenação para efetuarem a sua matrícula. Os candidatos que não 

comparecerem ou não estiverem com toda a documentação completa e correta até o prazo 

final do dia 03/03 as 17h perderá o seu direito a vaga.  Haverá uma taxa no valor de R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), contribuição de 2 (duas) resmas de papel A4, 

cada uma contendo 500 folhas, para a efetivação da matrícula.  No ato da matrícula 

também deverá ser pago o uniforme sendo o mesmo de uso obrigatório. As resmas de que 

trata o item anterior também deverão ser entregues no dia da realização da matrícula. 

 

 4. HORÁRIOS PARA MATRÍCULA:  

         Nos dias 02/3 e 03/03 os horários das matrículas acorrera das 8h às 12h e das 14h 

às 17h.  

 



 RELAÇÃO DOS CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CHAMADA SEGUINDO 

A LISTA DE ESPERA  

No dia 04/03/2020 será lançado a relação dos convocados para a segunda chamada. 

Aconselha-se que, os selecionados para a lista de espera no dia 18/02/2020 já deixem 

organizado todas as documentações para uma eventual chamada no dia 04/03/2020 e 

matrícula no dia 05/03/2020. 

 

MATRÍCULA DOS CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CHAMADA  

       No dia 04/03/2020 será publicada a lista dos convocados para a segunda chamada 

seguindo a ordem da lista de espera, os convocados terão os dias 05/03/2020 e 06/03/2020 

para comparecerem ao mesmo local das inscrições munidos de todas as documentações 

exigidas no edital e pela coordenação para efetuarem a sua matrícula. O candidato que 

não comparecer ou não estiver com toda a documentação completa e correta até o prazo 

final do dia 06/03 as 17h perderá o seu direito a vaga.  Haverá uma taxa no valor de R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), contribuição de 2 (duas) resmas de papel A4, 

cada uma contendo 500 folhas, para a efetivação da matrícula.  No ato da matrícula 

também deverá ser pago o uniforme sendo o mesmo de uso obrigatório. As resmas de que 

trata o item anterior também deverão ser entregues no dia da realização da matrícula. 

     

DEMAIS LISTA DE CHAMADAS  

Caso possua vagas ociosas no dia 09/03/2020 será lançada a lista da terceira chamada, os 

convocados terão os dias 10/03/2020 e 11/03/2020 para comparecerem ao mesmo local 

das inscrições munidos de todas as documentações exigidas no edital e pela coordenação 

para efetuarem a sua matrícula. O candidato que não comparecer ou não estiver com toda 

a documentação completa e correta até o prazo final do dia 11/03 as 17h perderá o seu 

direito a vaga.  Haverá uma taxa no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 

contribuição de 2 (duas) resmas de papel A4, cada uma contendo 500 folhas, para a 

efetivação da matrícula.  No ato da matrícula também deverá ser pago o uniforme sendo 

o mesmo de uso obrigatório. As resmas de que trata o item anterior também deverão ser 

entregues no dia da realização da matrícula. 

 

 INICIO DAS AULAS 

As aulas terão início no dia 16/03/2020 as aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira 

das 19h às 22h, e aos sábados das 8h as17h. 
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