
 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS  

NÚCLEO DE SELEÇÃO 

PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR UEG 2022/1 

Retificação n. 01 

____________________________________________________________________________________ 

  A Universidade Estadual de Goiás, por meio do Núcleo de Seleção, o Edital de Abertura do 
Processo Seletivo 2022/1, conforme segue: 

I) ONDE SE LÊ: 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

01 de dezembro de 2021 a  
06 de janeiro de 2022 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

Período para solicitação de condições especiais - realização das provas  

A partir de 
03 de dezembro de 2021 

Período para impressão do comprovante de inscrição  Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

01 a 08 de dezembro de 2021 Período para SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO da taxa de inscrição Internet, no sítio   www.estudeconosco.ueg.br 

10 de dezembro de 2021 
Publicação do resultado preliminar das solicitações de isenções 
deferidas e indeferidas 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

13 e 14 de dezembro 2021 
Prazo de interposição de recursos referentes ao resultado preliminar 
das solicitações de isenções 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

17 de dezembro de 2021 

Publicação da ata de decisões de recursos referentes ao resultado das 
isenções 

 Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 
Publicação do resultado final das solicitações de isenções deferidas e 
indeferidas 

17 de dezembro de 2021  
a 06 de janeiro de 2022 

Período para gerar DARE aos candidatos com isenções 
indeferidas 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

A partir de 
17 de dezembro de 2021 

Período para impressão do comprovante de inscrição aos candidatos 
com isenções deferidas 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

07 de janeiro de 2022 ÚLTIMO PRAZO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Nos bancos da rede arrecadadora do 
Estado de Goiás, em qualquer agência, em 
terminal de autoatendimento ou em seus 
correspondentes bancários 

26 de janeiro de 2022 

Disponibilização da consulta das inscrições confirmadas 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br Divulgação das inscrições indeferidas ou canceladas  

Divulgação das inscrições homologadas – Candidatos quilombolas 

02 de fevereiro de 2022 

Divulgação da concorrência por curso 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 
Divulgação do resultado dos pedidos de condições especiais para 
realização das provas 

Divulgação dos endereços dos locais de realização das provas  

06 de fevereiro de 2022 
Realização das provas objetiva e de redação  

Cidades dos campus da UEG descritas no 
Anexo III deste edital 

Publicação do gabarito oficial preliminar Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

07 e 08 de fevereiro de 2022 
Prazo para interposição de recursos referentes ao gabarito oficial 
preliminar 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

23 de fevereiro de 2022 

Publicação da ata de decisão dos recursos do gabarito oficial 
preliminar 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

Publicação do gabarito oficial definitivo 

Publicação da nota de corte por curso 

Publicação do resultado da prova objetiva no desempenho individual 

Publicação da relação dos candidatos selecionados para correção da 
redação 

24 e 25 de fevereiro de 2022 
Prazo de interposição de recursos referentes ao resultado da prova 
objetiva 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

16 de março de 2022 

Publicação da ata de decisão dos recursos referentes ao resultado da 
prova objetiva 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 
Divulgação do desempenho individual (nota objetiva / redação) 

Publicação do resultado preliminar 

17 e 18 de março de 2022 Prazo de interposição de recursos referentes ao resultado preliminar Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 



 

 

 

LEIA-SE: 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

01 de dezembro de 2021 a  
13 de janeiro de 2022 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

Período para solicitação de condições especiais - realização das provas  

A partir de 
03 de dezembro de 2021 

Período para impressão do comprovante de inscrição  Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

01 a 15 de dezembro de 2021 Período para SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO da taxa de inscrição Internet, no sítio   www.estudeconosco.ueg.br 

17 de dezembro de 2021 
Publicação do resultado preliminar das solicitações de isenções 
deferidas e indeferidas 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

20 e 21 de dezembro 2021 
Prazo de interposição de recursos referentes ao resultado preliminar 
das solicitações de isenções 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

27 de dezembro de 2021 

Publicação da ata de decisões de recursos referentes ao resultado das 
isenções 

 Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 
Publicação do resultado final das solicitações de isenções deferidas e 
indeferidas 

27 de dezembro de 2021  
a 13 de janeiro de 2022 

Período para gerar DARE aos candidatos com isenções 
indeferidas 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

A partir de 
17 de dezembro de 2021 

Período para impressão do comprovante de inscrição aos candidatos 
com isenções deferidas 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

14 de janeiro de 2022 ÚLTIMO PRAZO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Nos bancos da rede arrecadadora do 
Estado de Goiás, em qualquer agência, em 
terminal de autoatendimento ou em seus 
correspondentes bancários 

02 de fevereiro de 2022 

Disponibilização da consulta das inscrições confirmadas 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br Divulgação das inscrições indeferidas ou canceladas  

Divulgação das inscrições homologadas – Candidatos quilombolas 

09 de fevereiro de 2022 

Divulgação da concorrência por curso 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 
Divulgação do resultado dos pedidos de condições especiais para 
realização das provas 

Divulgação dos endereços dos locais de realização das provas  

13 de fevereiro de 2022 
Realização das provas objetiva e de redação  

Cidades dos campus da UEG descritas no 
Anexo III deste edital 

Publicação do gabarito oficial preliminar Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

14 e 15  de fevereiro de 2022 
Prazo para interposição de recursos referentes ao gabarito oficial 
preliminar 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

04 de março de 2022 

Publicação da ata de decisão dos recursos do gabarito oficial 
preliminar 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

Publicação do gabarito oficial definitivo 

Publicação da nota de corte por curso 

Publicação do resultado da prova objetiva no desempenho individual 

Publicação da relação dos candidatos selecionados para correção da 
redação 

07 e 08 de março de 2022 
Prazo de interposição de recursos referentes ao resultado da prova 
objetiva 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 

23 de março de 2022 

Publicação da ata de decisão dos recursos referentes ao resultado da 
prova objetiva 

Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 
Divulgação do desempenho individual (nota objetiva / redação) 

Publicação do resultado preliminar 

24 e 25 de março de 2022 Prazo de interposição de recursos referentes ao resultado preliminar Internet, no sítio www.estudeconosco.ueg.br 
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II) ONDE SE LÊ: 

ANEXO III 

DATA HORÁRIO TIPO DE PROVA 
CIDADES DE REALIZAÇÃO DAS 

PROVAS 

06 de fevereiro de 2022 
Das 13h10min às 

17h10min 

Objetiva 

Anápolis, Aparecida de 

Goiânia, Caldas Novas, Ceres, 

Formosa, Goianésia, Goiânia, 

Goiás, Inhumas, Ipameri, Iporá, 

Itaberaí, Itapuranga, Itumbiara, 

Jaraguá, Jataí, Jussara 

Luziânia, Minaçu, Morrinhos, 

Palmeiras de Goiás, Pires do 

Rio, Porangatu, Quirinópolis, 

Santa Helena de Goiás, São 

Luís de Montes Belos, Senador 

Canedo, Silvânia, Trindade, 

Uruaçu. 

 

Redação 

 

LEIA-SE: 

ANEXO III 

 

DATA HORÁRIO TIPO DE PROVA 
CIDADES DE REALIZAÇÃO DAS 

PROVAS 

13 de fevereiro de 2022 
Das 13h10min às 

17h10min 

Objetiva 

Anápolis, Aparecida de 

Goiânia, Caldas Novas, Ceres, 

Formosa, Goianésia, Goiânia, 

Goiás, Inhumas, Ipameri, Iporá, 

Itaberaí, Itapuranga, Itumbiara, 

Jaraguá, Jataí, Jussara 

Luziânia, Minaçu, Morrinhos, 

Palmeiras de Goiás, Pires do 

Rio, Porangatu, Quirinópolis, 

Santa Helena de Goiás, São 

Luís de Montes Belos, Senador 

Canedo, Silvânia, Trindade, 

Uruaçu. 

 

Redação 

 

 

III) INSERIR: 

238.1 – Os candidatos convocados que perderem a matrícula serão posicionados ao final da fila 

de excedentes para as futuras chamadas, se houver. 
  

 

 

Núcleo de Seleção 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

http://www.nucleodeselecao.ueg.br/

