
 
 
 

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - UniRV 
RETIFICAÇÃO N. 001 

Transferência Externa para o Curso de Medicina- Câmpus Goianésia 2019/2 
 

A UniRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, por meio do seu Reitor e da Pró-
Reitoria de Graduação, e para conhecimento de todos os interessados, torna público a 
presente Retificação.  
 
1. NO ITEM “4.2” ONDE SE LÊ:  
 

4.2. A entrega dos documentos para a pré-inscrição será realizada no Câmpus Goianésia, 
localizado na Rua 12 n.288, 2º andar, Centro, Goianésia-GO, entre os dias 10 a 13 de 
junho de 2019, das 7h às 10h e das 13h às 16h. 

 
LEIA-SE:  
 

4.2. A entrega dos documentos para a pré-inscrição será realizada no Câmpus Goianésia, 
localizado na Rua 12 n.288, 2º andar, Centro, Goianésia-GO, entre os dias 01 a 12 de 
julho de 2019, das 7h às 10h e das 13h às 16h. 

 
 
 
2. NO ITEM “4.6” ONDE SE LÊ:  
 

4.6 As pré-inscrições deferidas para pagamento, após a análise da documentação 
apresentada, será publicada no dia 21 de junho de 2019. 

 
LEIA-SE:  
 

4.6 As pré-inscrições deferidas para pagamento, após a análise da documentação 
apresentada, será publicada no dia 18 de julho de 2019. 

 
 
 

3. NO ITEM “5.5” ONDE SE LÊ:  
 

5.5 O candidato deverá recolher a taxa de inscrição somente após o deferimento desta, 
até o dia 25 de junho de 2019. Após essa data, caso o candidato não tenha 
efetuado o pagamento será desclassificado. 

 
LEIA-SE:  
 
5.5 O candidato deverá recolher a taxa de inscrição somente após o deferimento desta, 

no dia 19 de julho de 2019. Após essa data, caso o candidato não tenha efetuado 
o pagamento será desclassificado. 

 
 



4. NO ITEM “7.1” ONDE SE LÊ:  
 

7.1 O resultado preliminar do processo seletivo de Transferência Externa 2019/2 da UniRV 
para o curso de Medicina- Câmpus Goianésia, será divulgado no dia 27 de junho de 2019, 
no site www.unirv.edu.br. 

 
LEIA-SE:  

 
7.1 O resultado preliminar do processo seletivo de Transferência Externa 2019/2 da UniRV 

para o curso de Medicina- Câmpus Goianésia, será divulgado no dia 23 de julho de 
2019, no site www.unirv.edu.br. 

 
 
 
5. NO ITEM “7.2” ONDE SE LÊ:  
 
7.2 O resultado final do processo seletivo de Transferência Externa 2019/2 da UniRV para o 

curso de Medicina- Câmpus Goianésia, será divulgado no dia 02 de julho de 2019, 
no site www.unirv.edu.br. 

 
 
LEIA-SE:  
 

7.2 O resultado final do processo seletivo de Transferência Externa 2019/2 da UniRV para o 
curso de Medicina- Câmpus Goianésia, será divulgado no dia 25 de julho de 2019, no 
site www.unirv.edu.br. 

 
 
 
6. NO ITEM “8.1” ONDE SE LÊ:  
 
8.1. A matrícula dos candidatos(as) selecionados(as) no Processo Seletivo será efetivada 
na Secretaria de Registro e Controle Acadêmico, Câmpus Goianésia, nos dias 03 a 05 de 
julho de 2019, das 7h às 11h e das 13h às 15h, para início das aulas no segundo semestre 
de 2019. 

 
LEIA-SE:  
 
8.1. A matrícula dos candidatos(as) selecionados(as) no Processo Seletivo será efetivada 
na Secretaria de Registro e Controle Acadêmico, Câmpus Goianésia, nos dias 26 e 29 de 
julho de 2019, das 7h às 11h e das 13h às 15h, para início das aulas no segundo semestre 
de 2019. 

 
7. Os demais itens do documento permanecem inalterados. 
 
    Rio Verde, Estado de Goiás, 22 de maio de 2019. 
 
 

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