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RETIFICAÇÃO 

 

A Universidade Federal do Rio Grande - FURG, de acordo com a legislação vigente, 

estabelece e torna pública retificação ao Edital nº 1 do Ato de Verificação da Veracidade da 

Autodeclaração no Processo Seletivo Sisu 2018/1, conforme informações abaixo, ficando 

inalterado o restante do Edital. 

 

1) No item 2, onde se lê "(...) consistirá em entrevista do candidato (...)", leia-se "(...) 

consistirá em análise fenotípica (...)". 

 

2) No item 3.1, onde se lê "(...) em local e horário publicados até dois dias úteis após o 

processo de aferição.", leia-se "(...) em local e horário publicados até dois dias úteis após a 

solicitação de matrícula." 

 

3) No item 5.2, onde se lê "(...) bem como a data em que foi realizada sua entrevista.", leia-

se "(...) bem como a data em que foi realizada sua análise.". 

 

4) No item 5.3, onde se lê "(...) avaliados através de análise documental das informações 

(...)", leia-se "(...) avaliados através de análise das informações (...)". 

 

5) No item 5.4, onde se lê “Não serão aceitos recursos de candidatos ausentes na entrevista 

de aferição.", leia-se "Não serão aceitos recursos de candidatos ausentes no processo de 

aferição.". 

 

6) No item 6, onde se lê "(...) não comparecerem à entrevista da comissão (...)", leia-se "(...) 

não comparecerem ao procedimento de aferição (...)". 

 

7) O item 7 passa a ser considerado item 9. 
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8) Adiciona-se os seguintes itens: 

“7. Sob nenhuma hipótese o resultado da aferição que é objeto deste edital poderá ser 

usado em outro concurso público, de qualquer espécie. 

8. É de responsabilidade de o candidato acompanhar, por meio dos endereços eletrônicos 

da FURG, www.sisu.furg.br e www.furg.br, o resultado do processo de aferição, o 

reagendamento das análises, bem como eventuais alterações referentes ao Processo de 

aferição.” 

 

Rio Grande, 31 de janeiro de 2017. 

 

Renato Duro Dias 

Pró-Reitor de Graduação 

(A via original encontra-se assinada.) 


