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ERRATA AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO 
DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVÉRTIX DO 1º 
SEMESTRE DE 2023. 
 
A Univértix – Centro Univesitário torna público que se encontra aberto o período de 
matrículas para o 1º Processo Seletivo – 2022/1, que visa ao preenchimento de vagas 
no Curso de Graduação, conforme aprovado pelo Conselho de Ensino. No entanto, 
comunica a alteração no Edital nº 02/2022. 

 
Onde se lê: 
11.1. Os candidatos aprovados e classificados deverão efetuar suas matrículas no período de 
05 de dezembro de 2022 a 29 de dezembro de 2022, na Recepção do campus Centro da 
Univértix, na cidade de Matipó. (8h as 12h / 13h as 21h). 

Lê se: 
11.1. Os candidatos aprovados e classificados deverão efetuar suas matrículas no período de 
05 de dezembro de 2022 a 29 de dezembro de 2022, na Recepção do campus Centro da 
Univértix, na cidade de Matipó. (8h as 12h / 13h as 17h). 
 
 
Onde se lê: 
11.4. Os candidatos classificados deverão apresentar-se pessoalmente para matrícula, 
munidos dos seguintes documentos: 
a) 1 (uma) cópia autenticada do Histórico Escolar do ensino fundamental e médio ou equivalente, 
no caso de candidatos formados em curso de educação profissional técnica de nível médio; 
b) 1 (uma) cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou de Casamento Atualizada em até 90 
dias (procure o Cartório de sua cidade para emissão da certidão atualizada); 
c) 1 (uma) cópia autenticada da Carteira de Identidade;  
d) 1 (uma) cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de regularidade em relação à 
última eleição; 
e) 1 (uma) cópia autenticada do documento de comprovação de quitação de obrigações para 
com o serviço militar obrigatório (quando exigível); 
f) 1 (uma) cópia autenticada do cartão de inscrição no CPF; 
g) 1 (uma) cópia de um comprovante de residência do candidato; 
h) 2 (duas) fotos 3x4 recentes. 

11.4.1 – Identidade e CPF devem estar obrigatoriamente na folha única, separado dos 
demais; 

11.4.2- Os outros documentos podem estar numa única folha. 
Lê se: 
a) 1 (uma) cópia autenticada do Histórico Escolar do ensino fundamental e médio ou equivalente, 
no caso de candidatos formados em curso de educação profissional técnica de nível médio; 
b) 1 (uma) cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento Atualizada em até 90 dias 
(procure o Cartório de sua cidade para emissão da certidão atualizada); 
c) 1 (uma) cópia da Carteira de Identidade;  
d) 1 (uma) cópia do Título de Eleitor e comprovante de regularidade em relação à última eleição; 
e) 1 (uma) cópia do documento de comprovação de quitação de obrigações para com o serviço 
militar obrigatório (quando exigível); 
f) 1 (uma) cópia do cartão de inscrição no CPF; 
g) 1 (uma) cópia de um comprovante de residência do candidato; 
h) 2 (duas) fotos 3x4 recentes. 
 

 
 

Matipó – MG, 19 de dezembro de 2022. 
 
 
 


