
 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 01 - PROCESSO SELETIVO UNIREDENTOR – 1º SEMESTRE - 2021 

  

A reitora da UNIREDENTOR- SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA REDENTOR S.A, estabelecida à Estrada BR 
356, nº: 25, Bairro: Presidente Costa e Silva, CEP: 28.300-000, Itaperuna/RJ, torna público que, em 
conformidade com a legislação institucional e disposições vigentes, a primeira RETIFICAÇÃO ao Edital 
nº 01, ao Processo Seletivo do 1º semestre para os cursos de graduação exceto Medicina, de acordo 
com as normas definidas por este instrumento para o ingresso no 1º semestre letivo de 2021, 
operando a alteração dos itens abaixo indicados:  

 

 

3. DA SELEÇÃO    

 

Onde se lê: 

 

3. DA SELEÇÃO  

3.1. O candidato poderá ingressar em um dos cursos do UNIREDENTOR através de três processos 

diferenciados, que o mesmo deverá escolher no ato da inscrição: 

(...) 

 

b) Processo seletivo online: Composto pela realização de prova escrita (redação), cujos detalhes 

seguem abaixo. 

 
Leia-se: 
 
3. DA SELEÇÃO  

3.1. O candidato poderá ingressar em um dos cursos do UNIREDENTOR através de três processos 

diferenciados, que o mesmo deverá escolher no ato da inscrição: 

(...) 

 

b) Processo seletivo online: Composto pela realização de prova escrita (questão + redação), cujos 

detalhes seguem abaixo. 

 
-- 
 
Onde se lê: 

 

3.3. Estrutura da prova do item 3.1, alínea ‘’B’’. 

 

3.3.1. As provas do Processo Seletivo serão realizadas através de plataforma on-line, conforme 

condições abaixo especificadas: 

 
a) Após a realização da inscrição, no prazo descrito no Cronograma Geral, o candidato será cadastrado 
no portal onde realizará a prova e receberá via e-mail um link de acesso ao portal e um login e senha; 
 
b) O candidato terá até 03 (três) dias corridos, contados após a inscrição, para realizar a prova, de 
acordo com as recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal; 
 



 

c) As provas do Processo Seletivo serão realizadas em etapa única e abordarão conhecimentos através 
de uma Redação; 
 
d) A prova será composta exclusivamente de redação com sorteio do tema para o candidato 
dissertar a respeito de tal, no ato do acesso, para garantir a lisura do processo. 
 
 
Leia-se: 
 
3.3. Estrutura da prova do item 3.1, alínea ‘’B’’. 

 

3.3.1. As provas do Processo Seletivo serão realizadas através de plataforma on-line, conforme 

condições abaixo especificadas: 

 
a) Após a realização da inscrição, no prazo descrito no Cronograma Geral, o candidato será cadastrado 
no portal onde realizará a prova e receberá via e-mail um link de acesso ao portal e um login e senha; 
 
b) O candidato terá 01 (um) dia corrido, contado após a inscrição, para realizar a prova, de acordo com 
as recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal; 
 
c) As provas do Processo Seletivo serão realizadas em etapa única e abordarão conhecimentos através 
de questões + redação; 
 
d) A prova será composta pela seguinte estrutura, totalizando 100 (cem pontos):  
 

 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
VALOR DE CADA 

QUESTÃO 
(PONTOS) 

Biologia 3 2 

Física 3 2 

Química 3 2 

Geografia 3 2 

História 3 2 

Língua Portuguesa e Literatura 5 2 

Matemática 5 2 

Redação - 50 

                                TOTAL 25 100  

 
 

5     DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Onde se lê: 

 

5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
5.1. A divulgação final dos resultados do Processo Seletivo – 1º Semestre de 2021 será feita: (...) 



 

 
b) Processo seletivo online: Até 3 (três) dias úteis após a realização da redação, através da 
página de acompanhamento do candidato; 
 
 
Leia-se: 

 

5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
5.1. A divulgação final dos resultados do Processo Seletivo – 1º Semestre de 2021 será feita: (...) 
 
b) Processo seletivo online: Até 3 (três) dias úteis após a realização da prova (questão + redação), 
através da página de acompanhamento do candidato; 
 
-- 
 
As demais disposições do PROCESSO SELETIVO – UNIREDENTOR 1º SEMESTRE DE 2021- Edital nº 001 
permanecem inalteradas. 
 
 

Itaperuna/RJ, 18 de janeiro de 2021. 
 
 

MÁRCIA MEDEIROS MOTA 
Reitora da UNIREDENTOR 


