
EDITAL Nº 03/2021 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO COM ALTERAÇÕES NO  

PROCESSO SELETIVO DO PRÉ-VESTIBULAR PRÓ-FUTURO 

 

Considerando que a UnB decidiu adiar a aplicação das provas do subprograma PAS 

devido ao agravamento da pandemia, a aplicação do PAS 3, que ocorreria em março, foi 

inviabilizada pelo decreto n. 41.874 do Governo do Distrito Federal e adiada para o dia 18 de julho, 

mesma data determinada, previamente, para a aplicação do Processo Seletivo do Pré-

vestibular Pró-Futuro; 

Considerando que atualmente a UNB destina a metade das vagas em todos os seus cursos 

aos aprovados no PAS, abrindo as portas da Instituição para os estudantes do ensino médio de 

forma gradual e progressiva; e 

Considerando a importância do PAS 3 para os alunos que cursaram o 3º ano do ensino 

médio em 2020, uma avaliação que valoriza a aprendizagem escolar e não se detém aos 

conhecimentos isolados nas disciplinas; 

A Coordenação do Pré-vestibular Pró-Futuro RESOLVE tornar pública a Retificação 

Parcial do Edital n.º 002/2021, de 1º de julho de 2021, publicado no site da Prefeitura Municipal 

de Luziânia, RETIFICANDO os itens 1.1 – do horário das inscrições, 3.5 – da data do Processo 

Seletivo, 3.5.1 – do horário do Processo Seletivo e 5.1 – da divulgação do gabarito, que 

passam a ter a seguinte redação: 

 
 1.1. O período das inscrições será de 02 a 16 de julho de 2021.  
 
HORÁRIOS DAS INSCRIÇÕES:  
 

Do dia 02 a 16 de julho de 2021 o LINK com o formulário da inscrição será disponibilizado 

por meio do site da Prefeitura Municipal de Luziânia-GO (www.luziania.go.gov.br) e, o acesso se 

dará a partir das 9h do dia 02/07, e será encerrado às 12h do dia 16/07. 

3.5 O Processo Seletivo ocorrerá no dia 16 de julho de 2021 por meio de formulário eletrônico 

disponibilizado somente no Grupo de WhatsApp (INSCRITOS PRÓ-FUTURO). 

3.5.1 O início da prova, por meio de formulário eletrônico, será às 19h30 e o encerramento às 

23h, pontualmente. 

5.1 A prova objetiva será corrigida de acordo com o gabarito oficial. O gabarito será divulgado no 

Grupo de WhatsApp (INSCRITOS PRÓ FUTURO) no dia 16 de julho de 2021 às 23h30 e no 

endereço eletrônico www.luziania.go.gov.br, no dia 19 de julho de 2021. 



Frise-se ainda que é de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as 

publicações de TODOS os atos, editais, resultados, convocações e comunicados referentes a este 

Processo Seletivo. Até o resultado final o candidato deve acompanhar as publicações no site 

www.luziania.go.gov.br. 

 

 

 

 

 

Patrícia Carvalho 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 
 



 

 

 

 

 

 

 


