
NÚCLEO DE SELEÇÃO

SISTEMA DE AVALIAÇÃO SERIADO - SAS/UEG 2016/3

ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DE REDAÇÃO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS

Anápolis, 6 de dezembro de 2018.

As provas serão realizadas no dia 08 de dezembro de 2018. Os portões do local de provas serão abertos às 12 horas, para entrada dos candidatos, e fechados às 13 horas, horário oficial de 
Brasília-DF. Não será permitida a entrada de candidatos fora deste horário. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora do 
horário fixado para o fechamento dos portões.
O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta preta, o comprovante de inscrição, documento oficial e original de 
identidade que contenha foto e, preferencialmente, impressão digital.
ATENÇÃO:
Durante a realização das provas NÃO será permitido portar e/ou utilizar armas de qualquer natureza, alarmes, aparelhos eletrônicos, relógios de qualquer natureza, instrumentos que permitam a 
transmissão e/ou recepção de dados (qualquer sinal sonoro, de alerta e/ou despertar, indiferente de interferência direta do candidato, será considerado utilização), óculos escuros, abafadores 
auriculares, tampões e/ou similares, carteira de bolso, bolsas e similares, acessórios de chapelaria, lápis, lapiseira, borracha, caneta de corpo não transparente, régua de cálculo, calculadoras ou 
similares, livros, dicionários, notas e impressos ou quaisquer outros objetos pessoais, conforme item 124 do Edital. Não será permitida a entrada na sala de provas de bebidas ou alimentos em 
recipientes ou embalagens que não sejam fabricados com material transparente, tais como: garrafa de água, refrigerantes ou sucos, bolachas ou biscoitos, chocolates, balas, barras de 
cereais etc. Os alimentos poderão estar acondicionados em sacos plásticos totalmente transparentes. Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, 
deixando as orelhas à mostra.

Anápolis

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG ANÁPOLIS DE CIÊNCIAS SÓCIO-ECÔNOMICAS E HUMANAS Av. JK, n. 146 - Bairro Jundiaí - Anápolis-GO

Aparecida de Goiânia

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG APARECIDA DE GOIANIA Rua Mucuri, s/n, Área 03 - Setor Conde dos Arcos - Aparecida de Goiânia-GO

Caldas Novas

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG CALDAS NOVAS Rua B-08, Qd. 18, s/n - Parque das Brisas - Caldas Novas-GO

Campos Belos

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG CAMPOS BELOS Rua Rui Barbosa, Qd. 07, Lt. 33 - Setor Aeroporto - Campos Belos-GO

Ceres

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG CERES Rua Lucas Marcelino dos Santos, Qd. 34, Lt. 03 - Setor Curumim - Ceres-GO

Crixás

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG CRIXÁS Rua 2008, Qd. 23 Lt. 01 - Setor Novo Horizonte - Crixás-GO

Edéia

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG EDÉIA Rua Topázio, Qd. 01 - Setor Eldorado - Edéia-GO
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No endereço eletrônico www.sas.ueg.br o candidato, com o seu número de inscrição, poderá obter mais informações sobre o local onde fará a prova. 

Rod. BR-153, Quadra Área km 99 - Bairro São João - Anápolis-GO - CEP: 75.132-903 - � (62) 3328-1122
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Formosa

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG FORMOSA Av. Universitária, esq. c/ Rua Nagib Simão, s/n - Setor Nordeste - Formosa-GO

Goianésia

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG GOIANÉSIA Rua 35, n. 436 - Setor Sul - Goianésia-GO

Goiânia

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG LARANJEIRAS Av. Professor Alfredo de Castro, s/n - Chácara do Governador - Parque das Laranjeiras - Goiânia-GO

Goiás

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG GOIÁS Av. Dr. Deusdeth Ferreira de Moura, s/n - Centro - Goiás-GO

Inhumas

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG INHUMAS Av. Araguaia, n. 400 - Vila Lucimar - Inhumas-GO

Ipameri

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG IPAMERI Rod. GO 330, km 241, s/n - Anel Viário - Ipameri-GO

Iporá

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG IPORÁ Avenida R-2, Qd. 01 - Jardim Novo Horizonte II - Iporá-GO
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Itaberaí

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG ITABERAÍ Av. Eixo Norte Sul, Qd.36 A, Lote 14 - Setor Alto da Bela Vista - Itaberaí-GO

Itapuranga

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG ITAPURANGA Av. Rio Araguaia, esq. c/ Av. Rio Paranaíba, s/n - Setor Milton Camilo de Faria - Itapuranga-GO

Itumbiara

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG ITUMBIARA Av. Modesto de Carvalho, s/n - Distrito Agroindustrial - Itumbiara-GO

Jaraguá

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG JARAGUÁ Av. Diva de Freitas Rios, Qd. 22, Lt. 04 - Setor Aeroporto - Jaraguá-GO

Jataí

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG JATAÍ Rua Leo Lince, n. 610 - Setor Samuel Graham - Jataí-GO

Jussara

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG JUSSARA Rodovia GO 418, km 01 - Setor Alto da Boa Vista - Jussara-GO

Luziânia

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG LUZIÂNIA Av. do Trabalhador, Gleba B-4, Área Especial, s/n - Setor Agroindustrial - Luziânia-GO
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Minaçu

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG MINAÇU Rua Santa Cruz, s/n - Vila de Furnas - Minaçu-GO

Morrinhos

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG MORRINHOS Rua 14, n. 625 - Jardim América - Morrinhos-GO

Niquelândia

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG NIQUELÂNDIA Rua Itabaiana Qd. U Lt. 0 nº 2 - Centro - Niquelândia-GO

Palmeiras de Goiás

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG PALMEIRAS DE GOIÁS Rua S-7, s/n - Setor Sul - Palmeiras de Goiás-GO

Pirenópolis

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG PIRENÓPOLIS Av. Benjamin Constant, Qd. 58, Lt. 02 - Centro - Pirenópolis-GO

Pires do Rio

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG PIRES DO RIO Rua Augusto Monteiro de Godoi, n. 56 - Centro - Pires do Rio-GO

Porangatu

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG PORANGATU Av. Brasília, n. 32 - Setor Leste - Porangatu-GO
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Posse

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG POSSE Av. Senhora Santana, Qd 08 - Setor Santa Luzia - Posse-GO

Quirinópolis

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG QUIRINÓPOLIS Av. Brasil, n. 435 - Conjunto Helio Leão - Quirinópolis-GO

Sanclerlândia

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG SANCLERLÂNDIA Av. 5 de Janeiro, s/n - Rod. GO 326 - Setor Universitário - Sanclerlândia-GO

São Luís de Montes Belos

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Rua da Saudade Viela B nº 56 - Vila Eduarda - São Luís de Montes Belos-GO

São Miguel do Araguaia

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Av. José Pereira do Nascimento, n. 320 - Centro - São Miguel do Araguaia-GO

Silvânia

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG SILVÂNIA Av. Padre Leandro Kalimam, Qd. 14, n. 401 - Bairro Nossa Senhora de Fátima - Silvânia-GO

Trindade

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG TRINDADE Rua Júlia Vaz Vieira de Rezende esq. c/ Av. Josefa Silva Vieira, Qd. 45 Lt. 01 - Residencial Vieira - Trindade-GO
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Uruaçu

EndereçoLocal

CÂMPUS UEG URUAÇU Rua 607, Qd. 42 - Setor Sul I - Uruaçu-GO

Universidade Estadual de Goiás

Diretora do Núcleo de Seleção

Profª. Eliana Machado Pereira Nogueira
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