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A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) está com processo seletivo

aberto preenchimento das vagas remanescentes do ingresso utilizando como critério de

seleção as notas do Ensino Médio, e destinado aos interessados que tenham concluído o

Ensino Médio.

A inscrição ao processo seletivo será feita online, através da escolha do curso desejado e

a entrega dos documentos dos candidatos, através da Central do Candidato, no link

https://academico.uergs.edu.br/core/candidato. O prazo será até amanhã, quarta-feira,

15/06.

Para o campus da Uergs em Sananduva, estão sendo disponibilizadas 14 vagas para o

curso de Administração, com disciplinas da área Rural e Agroindustrial. “Trata-se de um

curso de bacharelado, importante, para a formação do jovem empreendedor, que busca

uma colocação no mercado de trabalho”, afirmou o coordenador do curso, Prof. Oberdan

Teles da Silva.

Para a realização da entrega dos documentos deverão ser apresentadas digitalizações

dos documentos originais abaixo indicados, frente e verso, (não sendo necessário

autenticação em cartório):

*Termo de Ciência de início das aulas no 2° semestre de 2022

*Declaração de ausência de vínculo com a Uergs ou com outra Instituição de Ensino

Superior Pública, preencher a 1° ou 2° parte, de acordo com a situação do (a) candidato

(a), não será aceito a declaração com rasura ou recortado

*Foto 3x4 atual;

*Carteira de Identidade Civil e Militar, Carteira Nacional de Habilitação, Registro de

Conselho de Profissional;

*CPF, caso não conste no documento de identidade;
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*Certidão de quitação eleitoral, o qual poderá ser retirado do site do Tribunal Superior

Eleitoral,http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral, (não

sendo válida a justificativa ou comprovante de votação eleitoral);

* Documento que comprove estar em dia com o serviço militar, para brasileiros maiores de

18 anos e menores de 45 anos do sexo masculino;

* Certidão de Nascimento ou Casamento, conforme o caso;

*Histórico Escolar do Ensino Médio;

*Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Ensino Médio.

Já o diretor da Regional da Uergs, Prof. Gerônimo Prado destacou que a Universidade na

região 3 está inserida em 23 municípios, compreendendo os polos de Sananduva,

Erechim Frederico Westphalen, Cruz Alta e Soledade. “A gente tem acompanhado o

trabalho de todas unidades da região e a maioria delas está com vagas à disposição”,

ressaltou.

As aulas iniciam no dia 01/08. Maiores informações podem ser obtidas junto ao edital,

disponível no portal da Uergs, ou diretamente, no campus Sananduva, pelo fone (54)

3343-3241.


