ADITIVO Nº 01
EDITAL 005/2020 - TRANSFERÊNCIA UNESC/FAEV/MEDICINA
A Direção da Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena (UNESC), mantida pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com a Lei nº 9.394/1996, torna público o presente Aditivo do Edital
005/2020 - Transferência, determinando novo calendário de inscrição, prova,
entrega de documentos e entrevista para as vagas remanescentes do Processo
Seletivo 2020 - Transferência, para ingresso, em 2020/1, no primeiro e segundo
ano do curso de Medicina, autorizado pela Portaria MEC nº 330, publicada no DOU
em 11 de maio de 2018, nas condições a seguir descritas.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES/VAGAS/CRONOGRAMA
1.1
O presente aditivo ao Edital de Processo Seletivo 005/2020 - Transferência
destina-se a estabelecer novo calendário para inscrição, prova, entrega de
documentos e entrevista dos candidatos às vagas remanescentes do curso de
Medicina e será realizado obedecendo-se rigorosamente a classificação obtida nos
critérios estabelecidos no Edital supracitado.
1.2
Serão ofertadas, por esse processo seletivo, 9 (nove) vagas para ingresso
imediato no primeiro ou segundo ano do curso, a ser definido de acordo com o
aproveitamento de estudo aprovado, podendo esse número ser ampliado no caso de
não serem efetivadas as matrículas dos estudantes classificados, dentro do prazo
estipulado no Edital de Matrícula.
1.2.1. No caso da não efetivação de matrícula pelo estudante classificado/aprovado,
dentro do prazo, o imediato classificado, por ordem decrescente, será convocado
para efetivar sua matrícula e, neste caso, tendo o prazo de 48 horas após
publicação de sua convocação via site da Instituição.
1.3
O novo cronograma das inscrições, resultado e matrícula seguem quadro
abaixo:

EVENTO
Inscrição (via internet)
Data final para o pagamento do
boleto bancário da taxa de
inscrição.
Entrega da documentação
Análise do Histórico Acadêmico
Prova

DATA/
HORÁRIO

LOCAL

04 a 12/02

www.unescnet.br

13/02

Agências bancárias e
Via internet Banking

04 a 12/02
8h às 11h e 13h30min às 17h

13/02
13/02
14h às 17h

UNESC
unidade Vilhena
Interno do Colegiado de
Medicina
UNESC
unidade Vilhena

0

14/02
Entrevista

Resultado Final
Matrículas

Conforme agendamento
definido pelo Colegiado de
Curso

17/02
17 a 19/02
8h às 11h e 13h30min às 17h

UNESC
unidade Vilhena
www.unescnet.br
Secretaria da UNESC

1.4 Ficam mantidas as demais normativas do Edital 005/2020 - Transferência.
Vilhena-RO, 04 de fevereiro de 2020.
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