
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

 

 

RETIFICAÇÃO Nº 01 – EDITAL Nº 01/2019 

 
 

O diretor do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, no uso de suas atribuições legais 

torna pública a seguinte retificação do Edital nº 01 de 2019 referente a inscrições de candidatos para 

compor cadastro reserva da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Ensino Médio para o ano 

Letivo de 2020. 

 

 

1) Onde se lê: 

 

2.1.5. Para efetuar a inscrição, o candidato ou seu responsável deverá:  

 

b) selecionar se a opção de participação será como Candidato ou Responsável; 

i) Caso a opção de participação seja como Candidato, ao realizar a inscrição, deverá confirmar os 

dados pessoais tais como nome, número do cadastro de pessoa física (CPF) etc, informar a data 

de nascimento, selecionar o Grupo, a Série e o Ano desejados. 

 

Leia-se: 

 

2.1.5. Para efetuar a inscrição, o candidato ou seu responsável deverá:  

 

b) selecionar se a opção de participação será como Candidato ou Responsável; 

i) Caso a opção de participação seja como Candidato, ao realizar a inscrição, deverá confirmar os 

dados pessoais tais como nome, número do cadastro de pessoa física (CPF), data de nascimento, 

etc. selecionar o Grupo, a Série e o Ano desejados. 

 

2) Onde se lê: 

 

2.1.11. Será permitida uma única inscrição por CPF. 

 

Leia-se: 

 

2.1.11. Será homologada apenas uma única inscrição por CPF. 

 

3) Novo item:  

 

2.1.12. O candidato ou responsável que realizar mais de uma inscrição por CPF será inscrito 

somente naquela correspondente à data mais recente, sendo desconsiderada(s) automaticamente a(s) 

outra(s). 

 

4) Onde se lê: 

 

5.1. O sorteio eletrônico será realizado no dia 30 de novembro de 2019 (sábado), a partir das 8 

horas, no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás 

(CEPAE/UFG), com a participação dos presentes. 
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Leia-se: 

 

5.1. O sorteio eletrônico será realizado em sessão pública no dia 30 de novembro de 2019 

(sábado), a partir das 8 horas, no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da 

Universidade Federal de Goiás (CEPAE/UFG). 

 

 

Goiânia, 08 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Alcir Horácio da Silva 

Diretor do CEPAE /UFG 


