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UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - UniRV 
 

Prorrogação do Prazo de Inscrições para o Edital do Processo Seletivo 2017/1 
Cursos Tradicionais - Campi de Rio Verde e de Caiapônia 

 
A UNIVERSIDADE DE RIO VERDE – UniRV, por meio do seu Reitor e da Comissão Permanente de 
Vestibular (COPEVE), e para conhecimento de todos os interessados, RESOLVE: 
 
1. Prorrogar até o dia 23/11/2016 as inscrições para o Edital do Processo Seletivo 2017/1 Cursos 
Tradicionais - Campi de Rio Verde e de Caiapônia com pagamento e/ou reimpressão do boleto 
bancário a serem realizados até 23/11/2016. 
 
2. Alterar o cronograma de atividades e prazos constantes do CRONOGRAMA DO PROCESSO 
SELETIVO 2017/1 conforme apresentado abaixo, permanecendo inalterados os demais itens. 
 

25/11 a 27/11 
Disponibilização do cartão de confirmação de inscrição e local realização das provas, 
no site www.unirv.edu.br, após as 15h 

 
3. A COPEVE não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por motivos de ordem 
técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou de outros fatores, 
alheios à COPEVE, que venham impossibilitar a transferência dos dados, ou procedimentos 
relacionados no subitem 3.7 do Edital do Processo Seletivo 2017/1 Cursos Tradicionais - Campi de Rio 
Verde e de Caiapônia. 
 
4. As provas serão realizadas no dia 27 de novembro de 2016 (domingo), com início às 14 horas, 
nas cidades de Rio Verde/GO e Caiapônia, e terão a duração de 4 (quatro) horas. Os portões dos 
prédios serão abertos às 12 horas e fechados às 14 horas. O candidato que chegar ao prédio após o 
horário de fechamento dos portões não poderá entrar, ficando automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo 2017/1. 
 
5. Por medida de segurança e pela lisura no processo seletivo, em hipótese alguma o candidato irá 
sair das dependências da UniRV antes do horário determinado no subitem 6.3 e 6.4. 
 
6. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 
 
 
  Rio Verde, Estado de Goiás, 21 de novembro de 2016 
 
 
 

Prof. Dr. Sebastião Lázaro Pereira 
Reitor/Universidade de Rio Verde – UniRV 


