
                                                                                              

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) 

CURSINHO FEDERAL DE GOIÁS (CFG) 

CENTRO DE AULAS VETERINÁRIA E ZOOTECNIA (EVZ) 

NORMATIVA DO CFG/EVZ/UFG- 

 

EDITAL PARA NOVOS PROFESSORES N°002/2020 CFG/EVZ/UFG 

 

O Cursinho Federal de Goiás, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela normativa 

vigente (CFG), torna pública a realização de novas inscrições para o preenchimento de 40 

vagas referente ao cargo de professor voluntário no ano levito de 2020.        

Os Candidatos interessados em ministrar as aulas no Cursinho Federal de Goiás (CFG-UFG) 

deverá saber e aceitar; 

 

O projeto de Extensão Cursinho Federal de Goiás é TOTALMENTE VOLUNTÁRIO, este 

cursinho tem por objetivo oferecer aos alunos do último ano do ensino médio ou que já tenham 

concluído, aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares. 

1. As aulas serão ministradas uma vez por semana pelos professores selecionados, no Centro 

de Aulas da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus Samambaia UFG. 

2.  Os Horários das Aulas ocorrerão das 19h às 22h. 

3.  Certificado de participação total de 160h. 

4. Probabilidade de pontos extras para Mestrado, Doutorado e Pós. 

5. Experiências em sala de aula, crescimento profissional e pessoal.  

  

PODERÁ CANDIDATAR-SE A UMA VAGA: 

a) Estudantes de instituições de ensino superior que tenham ou esteja cursado no mínimo o 

4° período do curso em andamento; 

b) Candidatos de quaisquer Universidade sendo ela pública ou particular; 

c) Estudantes de Graduação, Mestrado, Doutorado e Pós; 

d) Formandos e Formados; 

e)  Estudantes/candidatos de Licenciatura ou Bacharelado; 

f) Não há restrições de curso, desde que tenha domínio do conteúdo proposto. 

 

 CABE O ESTUDANTE/CANDIDATO SABER QUE HAVERÁ 3 ETAPAS: 

1. Inscrições (preenchimento do formulário eletrônico); 

2. Prova objetiva com 10 questões; 

3. Seleção. 



4. A inscrição só poderá ser feita através do preenchimento do formulário DE INSCRIÇÃO 

ELETRÔNICO VIA LINK.       https://forms.gle/KZM8jy2sX3U3LQHW6 

 

5. O candidato deverá estar ciente que após o preenchimento do formulário de inscrição 

deverá comparecer ao local de prova no horário e data prevista do cronograma. 

7. Serão 10 questões objetivas de acordo com a área que o candidato irá atuar, exceto para a 

prova de língua estrangeira e redação, que será de caráter discursivo. Os conteúdos cobrados 

serão do Ensino Médio. O candidato deverá estar munido no dia da prova com: RG, 

CANETA PRETA OU AZUL. 

8. A seleção será feita após os candidatos cumprirem todas as etapas prevista no edital e 

cronograma. 

9. O candidato selecionado deverá efetuar seu cadastro com toda a documentação exigida 

pela coordenação na data prevista do cronograma.  

10. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes a este processo seletivo na página da UFG. 

 

CRONOGRAMA 

 

INSCRIÇÕES  

As inscrições poderão ser feita do dia 06/01/2020 ao dia 13/01/2020. O candidato deverá 

nestas respectivas datas  preencher o formulário eletrônico disponível no site da UFG.  

Horário para realização do preenchimento do formulário eletrônico 

O formulário eletrônico poderá ser preenchido a partir do dia 6/01/2020 até as 23h59 do dia 

14/01/2020. 

 

PROVA PRESENCIAL;  

No dia 15 de janeiro de 2020, será realizada a prova para todos os candidatos que 

preencheram o formulário eletrônico disponibilizado no site da UFG. 

Horário para realização da prova  

Os horários disponíveis para a realização das provas presenciais serão das 9h às 10h, 10h30 

às 11h30 e das 14h às 15h. No Centro de Aulas da Veterinária e Zootecnia da UFG campus 

2. 

  

RESULTADO DOS CONVOCADOS 

No dia 17 de janeiro de 2020 será publicada a lista de todos os convocados para realizarem 

seu cadastro como professor(a) no Cursinho Federal de Goiás.  

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DO CADASTRO 

https://forms.gle/KZM8jy2sX3U3LQHW6


O selecionado deverá comparecer ao mesmo local de prova, munido com toda a 

documentação para a realização de seu cadastro. 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS  

-Curriculum; 

-Cópia do RG e comprovante de endereço; 

- Cópia do diploma; 

-Declaração de vinculo, histórico ou extrato acadêmico. 

 O Candidato que não cumprir com todas as etapas prevista no edital, e que, não 

apresentarem todas as documentações no ato do cadastro estará eliminado do processo 

em questão.  

 

DATA E HORÁRIO PARA O CADASTRO DOS NOVOS PROFESSORES  

 

 No dia 20/01/2020, será realizado o cadastro dos aprovados em todas as etapas do processo 

seletivo em questão. 

Horário de cadastro das 8h às 11h e das 13h às 16h.  

 

 

A atual coordenadora, Valéria Cristina Ferreira Almeida, tem, para todos os fins e de acordo 

com a necessidade, autoridade para revogar ou inviabilizar o processo seletivo em questão a 

qualquer momento e sem aviso prévio. 

 

 

 

 

 

__________ _________ 

Valéria Almeida 

Coordenadora Geral (CFG) 

 

 


