ERRATA 01

Errata ao Edital do Vestibular 2021/2º para o curso de Medicina Centro Universitário UniFG
A Reitoria do Centro Universitário UniFG torna pública a Errata ao EDITAL Nº MED_COI_002/2021, publicado no site da
instituição no dia 25 de maio de 2021, nos seguintes termos:

Art. 1º - Altera-se a redação do item 3, para alteração dos seguintes itens:
3.2 Só poderão participar do processo seletivo para o curso de Medicina, os candidatos originados do curso de
graduação de Medicina, do território nacional, autorizados e/ou reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC),
e de instituições de ensino superior pertencentes ao sistema estadual e/ou federal devidamente autorizadas pelo
respectivo poder público, de acordo com a legislação vigente, e candidatos que tenham cursado ou estejam
cursando em instituições de ensino situadas fora do país desde que atendem o previsto nesse Edital.

Art. 2º - Todos os demais itens do edital permanecem inalterados.

Guanambi, 31 de maio de 2021.
Prof. Igor Leon Francelino de Oliveira
Diretor de Unidade

ERRATA 02

Errata ao Edital do Vestibular 2021/2º para o curso de Medicina Centro Universitário UniFG
A Reitoria do Centro Universitário UniFG torna pública a Errata ao EDITAL Nº MED_COI_002/2021, publicado no site da
instituição no dia 25 de maio de 2021, nos seguintes termos:

Art. 1º - Altera-se a redação do item 4, para alteração da quantidade de vagas ofertadas, conforme abaixo:
4.1 Para o curso de Medicina Centro Universitário UniFG, na modalidade Bacharelado, autorizado pela Portaria MEC
Nº 880, de 13/11/2015 – DOU de 16/11/2015, com funcionamento no Campus FG, Av. Governador Nilo Coelho,
4.911, Bairro São Sebastião, Guanambi/BA, no turno integral, serão oferecidas, no 2º semestre de 2021, 06 (seis)
vagas para ingresso no segundo e quarto períodos, destinadas à transferência externa, com a seguinte
distribuição:
Etapa/Período
2º
4º

Vagas
03 (três)
03 (três)

Art. 2º - Todos os demais itens do edital permanecem inalterados.

Guanambi, 16 de junho de 2021.
Prof. Igor Leon Francelino de Oliveira
Diretor de Unidade

ERRATA 03

Errata ao Edital do Vestibular 2021/2º para o curso de Medicina Centro Universitário UniFG
A Reitoria do Centro Universitário UniFG torna pública a Errata ao EDITAL Nº MED_COI_002/2021, publicado no site da
instituição no dia 25 de maio de 2021, nos seguintes termos:

Art. 1º - Altera-se a redação do item 5, para alteração dos seguintes itens:
5.3 O resultado final do Vestibular 2021/2º para o curso de Medicina, após as análises dos recursos, será
divulgado no site venhaserunifg.com.br/medicina, após a análise de todos os recursos, no dia 14/07/2021,
após às 18h, com a relação dos candidatos aprovados e excedentes e reprovados.

Art. 2º - Altera-se a redação do item 7, para alteração dos seguintes itens:
7.1 A matrícula dos candidatos classificados no limite das vagas será feita, na primeira chamada, nos dias 16/07,
19/07 e 20/07/2021, com o pagamento do boleto referente à matrícula a ser enviado por e-mail e assinatura
do contrato de adesão em data e local a serem informados pela Comissão Organizadora do Processo
Seletivo.
7.2 A convocação dos candidatos excedentes será feita via publicação de editais de convocação e contato por
telefone e a matrícula será realizada nos dias 23/07, 26/07 e 27/07/2021.
7.2.1

As matrículas das demais chamadas de excedentes serão feitas nas seguintes datas:
 Segunda chamada: de 29/07/2021 e 30/07/2021
 Terceira chamada: a partir do dia 03/08/2021

Art. 3º - Todos os demais itens do edital permanecem inalterados.

Guanambi, 06 de julho de 2021.
Prof. Igor Leon Francelino de Oliveira

