UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE ABERTURA DE VAGAS
NO CURSO DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA

A REITORA DA UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS - UNIMES –
na forma da legislação em vigor, consubstanciada no Regimento Interno da Instituição de
Ensino superior (IES), torna público a Retificação do Edital de Abertura de Vagas nos
Cursos de Graduação de Medicina para transferência de medicina e de cursos da área
da saúde para o 1⁰ semestre de 2018.

Assim determina que os itens 4.3, 4.4 e 4.5 do referido edital passam a vigorar
com a seguinte redação:

“4.3. A relação dos candidatos aptos a participarem da 2º Etapa deste Processo
Seletivo será disponibilizada no Campus Rosinha Viegas e pelo site da
UNIMES, no dia 31 de Janeiro de 2018.”

“4.4. A Avaliação da 2ª Etapa será realizada nas salas de aulas, 5° andar, situada na
Avenida Conselheiro Nébias, nº 536; Encruzilhada – Santos – SP; CEP 11045002; Tel.: ( 13 ) 3228.3400, cuja relação será regularmente publicada nos murais
constantes dos átrios da IES, bem como no site da UNIMES. O candidato deverá
estar no referido local, às 08h para realização da avaliação, portando a carteira
de identidade e o comprovante de inscrição (que deverá ser impresso pela
internet). A entrada será permitida apenas até as 08h45.”

4.5. A 3ª Etapa é a entrevista com a Coordenação do Curso e com a presença de 3
(três) membros do Colegiado do curso pretendido, que objetiva efetuar
esclarecimentos sobre o curso indicado, inserção do aluno no semestre e ciência
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do

mesmo

quanto

à

necessidade

de

cumprimento

prioritário

de

disciplinas/módulos/submódulos em regime de adaptação, consoante documento
de análise da 1º Etapa (currículo e histórico escolar), sendo que esta fase
resultará em caráter classificatório, será realizada as 10h na Sala de
Coordenação no 4º andar, Avenida Conselheiro Nébias, nº 536; Encruzilhada –
Santos – SP; CEP 11045-002; Tel.: ( 13 ) 3228.3400, observando-se a ordem
alfabética dos classificados para esta etapa.

Santos, em 25 de Janeiro de 2018.

Presidente do Processo Seletivo de Abertura de Vagas 2018
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