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Avisos importantes

1. Verifique o dia, local e horário de realização das Chamadas Públicas.
2. O escalonamento de cursos para as Chamadas Públicas é OBRIGATÓRIO. Portanto, muita
atenção no dia destinado ao seu curso!
3. Após o fechamento dos portões não será permitida a entrada de candidatos (as) e/ou
documentos(de forma física ou digital) no local da Chamada Pública.
4. Candidatos (as) que se retirarem do local após o fechamento dos portões não poderão
retornar à Chamada Pública.
5. Caso seja necessário levar um acompanhante, leve no máximo um.
6. Orientamos que candidatos (as) e acompanhantes tragam seus lanches e/ou bebidas.
7. Como não há previsão de término da Chamada Pública, orientamos também que evitem levar
crianças para o local da Chamada Pública.
8. Confira toda a documentação necessária para a matrícula no Edital de Matrícula
(https://sisu.ufg.br/sistema/arquivos/anexos/ANEXO_V_INSTRUCOES_PARA_MATRIC
ULA.pdf). O (a) candidato (a) deverá apresentar a documentação (original e fotocópia ou
fotocópia autenticada) conforme previsto em Edital. AVISAMOS QUE NÃO HAVERÁ
SERVIÇO DE FOTOCÓPIA NO LOCAL DE MATRÍCULA.
9. É recomendado a utilização de máscaras.
10. Traga sua própria caneta esferográfica para preencher e assinar documentos.
11. Leve uma garrafa de água ou outro utensílio para este fim.
12. Ao entrar no prédio e sentar-se, evite a troca de lugares e a circulação desnecessária.




Local de realização da Chamada Pública 1ª Etapa – Câmpus Goiás: Seccional do
Centro de Gestão Acadêmica, situada na Av. BomPastor, s/n, Setor Areião, Goiás –
GO.
Horário: 12h – abertura dos portões
13h – fechamento dos portões

DIA 02/06/2022 – TARDE - Abertura dos portões às 12h e fechados, pontualmente, às 13h
DIREITO

DIA 03/06/2022 – TARDE - Abertura dos portões às 12h e fechados, pontualmente, às 13h
ADMINISTRAÇÃO
ARQUITETURA E URBANISMO
SERVIÇO SOCIAL

