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UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - UniRV 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 001 
Edital do 1º Processo Seletivo 2019/2 Cursos Tradicionais 

Câmpus de Rio Verde e de Caiapônia, Provas 07/07/2019, domingo – 14h 
 

A UniRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, por meio do seu Reitor e da Comissão Permanente 
de Vestibular (COPEVE), e para conhecimento de todos os interessados, torna público o 
presente Edital de Retificação. 
 
1. No item “3.14.”, ONDE SE LÊ: 
3.14. A listagem com os locais de realização das provas será disponibilizada no dia 04 de julho de 
2019, a partir das 15h, no site da UniRV (www.unirv.edu.br). Em hipótese alguma, os locais de prova 
serão informados por telefone. 

 
LEIA-SE: 
3.14. A listagem com os locais de realização das provas será disponibilizada no dia 05 de julho de 
2019, a partir das 15h, no site da UniRV (www.unirv.edu.br). Em hipótese alguma, os locais de prova 
serão informados por telefone. 

 
2. No item “3.15.3.”, ONDE SE LÊ: 
3.15.3. O período de inscrição via internet é do dia 19 de abril de 2019 até o dia 01 de julho de 2019, 
com reimpressão e/ou pagamento do boleto bancário a serem realizados até o dia 02/07/2019 às 
20h. 

 
LEIA-SE: 
3.15.3. O período de inscrição via internet é do dia 19 de abril de 2019 até o dia 04 de julho de 2019, 
com reimpressão e/ou pagamento do boleto bancário a serem realizados até o dia 04/07/2019 às 
20h. 

 

3. No item “3.15.8.”, ONDE SE LÊ: 
3.15.8. O Candidato, após o pagamento da inscrição, terá do dia 04 de julho ao dia 07 de 
julho de 2018 para fazer a retirada do Cartão de Confirmação da Inscrição no endereço 
eletrônico (www.unirv.edu.br 
 
LEIA-SE: 
3.15.8. O Candidato, após o pagamento da inscrição, terá do dia 05 de julho ao dia 07 de 
julho de 2018 para fazer a retirada do Cartão de Confirmação da Inscrição no endereço 
eletrônico (www.unirv.edu.br 
 
4. No item “3.16.2.”, ONDE SE LÊ: 
3.16.2. O período de inscrição na UniRV é de 19 de abril à 02 de julho de 2019, observando 
os horários de funcionamento descritos no subitem 3.16.1. 
 
LEIA-SE: 
3.16.2. O período de inscrição na UniRV é de 19 de abril à 04 de julho de 2019, observando 
os horários de funcionamento descritos no subitem 3.16.1. 
 
5. No item “6.13.2.”, ONDE SE LÊ: 
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6.13.2. A partir do dia 04 de julho de 2019, após as 15h, o candidato deverá acessar a página 
da UniRV (www.unirv.edu.br), imprimir seu Cartão de Confirmação de Inscrição, onde 
constará o local de realização de provas. 
 
LEIA-SE: 
6.13.2. A partir do dia 05 de julho de 2019, após as 15h, o candidato deverá acessar a página 
da UniRV (www.unirv.edu.br), imprimir seu Cartão de Confirmação de Inscrição, onde 
constará o local de realização de provas. 
 
 
6. Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 
 

Rio Verde, Estado de Goiás, 27 de junho de 2019. 
 

 
 

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

 


