UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
NÚCLEO DE SELEÇÃO

PROCESSO SELETIVO UEG/UAB 2019/1 – Modalidade Educação a Distância
ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DE REDAÇÃO
Anápolis, 6 de dezembro de 2018.
As provas serão realizadas no dia 09 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 115 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.
Águas Lindas
Local

Endereço

ESCOLA MUNICIPAL NILZON PERIQUITO DE LIMA (POLO UAB ÁGUAS LINDAS)

Rua 13, Qd.1A, Lt.02 - Setor Mansões Olinda - Águas Lindas-GO

Alexânia
Local

Endereço

ESCOLA ESTADUAL NELSON SANTOS

Praça Francisco Garcez Chiquito - Área Especial - Alexânia-GO

Alto Paraíso
Local

Endereço

PÓLO UAB ALTO PARAISO DE GOIAS

Rua São Jorge Qd.26 Parte da APM 06 - Centro - Alto Paraíso-GO

Caldas Novas
Local

Endereço

ESCOLA MUNICIPAL EDITH ALA

Av. das Brisas Qd. 17 - Bairro Parque das Brisas - Caldas Novas-GO

Catalão
Local

Endereço

PÓLO UAB CATALÃO

Rua das Violetas n. 100 - Jardim Primavera - Catalão-GO

Cavalcante
Local

Endereço

PÓLO UAB - CAVALCANTE

Rua João Guilhermino Magalhães Qd. 27 Lt. 228 - Centro - Cavalcante-GO

Edéia
Local

Endereço

COLÉGIO ESTADUAL DE EDÉIA

Av. Teixeira Freitas n. 136 - - - Edéia-GO

No endereço eletrônico www.vestibular.ueg.br o candidato, com o seu número de inscrição, poderá obter mais informações sobre o local onde fará as provas.
Rod. BR-153, Quadra Área km 99 - Bairro São João - Anápolis-GO - CEP: 75.132-903 -

(62) 3328-1122
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Itumbiara
Local

Endereço

CÂMPUS UEG ITUMBIARA

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

Mineiros
Local

Endereço

COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE ANTÔNIO CARLOS PANIAGO

Av. 07 Qd. 20 Lt. 02 - Bairro Martins - Mineiros-GO

Niquelândia
Local

Endereço

COLEGIO ESTADUAL CORONEL JOAQUIM TAVEIRA

Praça da Matriz n. 3 - Centro - Niquelândia-GO

Pirenópolis
Local

Endereço

CÂMPUS UEG PIRENÓPOLIS

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

Posse
Local

Endereço

CEPMG - DOM PRUDÊNCIO

Rua 19 de Julho n. 190 - Setor Central - Posse-GO

Santo Antônio do Descoberto
Local

Endereço

ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO MEDEIROS

Entre Quadras 41/42 - Centro - Santo Antônio do Descoberto-GO

São Simão
Local

Endereço

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PORFÍRIO NOGUEIRA (POLO EAD SÃO SIMÃO)

Rua 14 entre a rua 21 e 25 - Bairro Popular - São Simão-GO

No endereço eletrônico www.vestibular.ueg.br o candidato, com o seu número de inscrição, poderá obter mais informações sobre o local onde fará as provas.
Rod. BR-153, Quadra Área km 99 - Bairro São João - Anápolis-GO - CEP: 75.132-903 -

(62) 3328-1122
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Senador Canedo
Local

Endereço

ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO RODRIGUES

Rua 05 Praça Dona Erondina - Vila Bom Sucesso - Senador Canedo-GO

Trindade
Local

Endereço

COLÉGIO ESTADUAL PADRE PELÁGIO

Rua das Nacções Unidas, n. 376 - Jardim Salvador - Trindade-GO

Uruana
Local

Endereço

PÓLO UAB URUANA

Rua 13 s/n - Centro - Uruana-GO

Profª. Eliana Machado Pereira Nogueira
Diretora do Núcleo de Seleção
Universidade Estadual de Goiás

No endereço eletrônico www.vestibular.ueg.br o candidato, com o seu número de inscrição, poderá obter mais informações sobre o local onde fará as provas.
Rod. BR-153, Quadra Área km 99 - Bairro São João - Anápolis-GO - CEP: 75.132-903 -

(62) 3328-1122
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