
2º TERMO ADITIVO AO EDITAL N.º 07/2022, DE 12 DE JULHO DE 2022  
PROCESSO SELETIVO 2023 - MEDICINA 

 
O Reitor da Universidade do Vale do Sapucaí – Univás, no uso de suas  
atribuições estatutárias, RESOLVE retificar os subitens abaixo descritos, do Edital N.º 07/2022, 
de 12 de julho de 2022, do Processo Seletivo 2023 - Medicina, conforme seguem: 

5.1.1 As inscrições para a Modalidade I (prova objetiva e redação presenciais) estarão abertas 
no período de 1 de agosto a 6 de novembro de 2022 e serão feitas exclusivamente via Internet,  
na home page http://www.univas.edu.br/vestibular e na home page www.vunesp.com.br e para 
a Modalidade II (Classificação pela média obtida no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem) 
estarão prorrogadas no período de 18 de novembro a 20 de janeiro de 2023 e serão feitas 
exclusivamente via Internet, na home page http://www.univas.edu.br/vestibular. Ao fazer a 
inscrição, o candidato deverá imprimir a página com as informações sobre sua inscrição e efetuar 
o pagamento da taxa.  

5.2 A taxa será de acordo com as opções oferecidas a seguir:  
 

VALORES DAS TAXAS E PRAZO PARA PAGAMENTO DO BOLETO 

Inscrição de 1º de agosto a 15 de setembro de 2022 - R$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais).  O prazo para pagamento por meio de boleto é até o dia 15 de 
setembro de 2022. 

Inscrição de 16 de setembro a 15 de outubro de 2022 - R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco 
reais) .   O prazo para pagamento por meio de boleto é até o dia 15 de outubro de 2022. 

Inscrição de 16 outubro a 6 de novembro de 2022 - R$ 400,00 (quatrocentos reais).  O 
prazo para pagamento por meio de boleto é até o dia 6 de novembro de 2022. 

Inscrição Modalidade II (prorrogada) de 18 novembro de 2022 a 20 de janeiro de 2023 - 
R$ 400,00 (quatrocentos reais).  O prazo para pagamento por meio de boleto é até o 
dia 20 de janeiro de 2023. 

 

11. CRONOGRAMA 

EVENTO DATAS 
Inscrições – Modalidade I 1 de agosto a 6 de novembro de 2022 
Inscrições – Modalidade II (prorrogada) 18 de novembro a 20 de janeiro de 2023 
Solicitação de atendimento especial Até 6 de novembro de 2022 
Consulta aos locais de prova A partir de 18 de novembro de 2022 
Aplicação da prova 27 de novembro de 2022 (domingo) das 14 às 

19h 
Divulgação do Gabarito 28 de novembro de 2022 
Interposição de recursos 29 e 30 de novembro de 2022 
Divulgação dos resultados – Modalidade I 16 de dezembro de 2022 
Convocação e período de matrícula para a 1ª 
Chamada – Modalidade I 

19 e 20 de dezembro de 2022 

Divulgação da 2ª Chamada – Modalidade I 21 de dezembro de 2022 
Convocação e período de matrícula para a 2ª 
Chamada – Modalidade I  

22 e 23 de dezembro de 2022 

Divulgação da 3ª Chamada – Modalidade I 26 de dezembro de 2022 
Convocação e período de matrícula para a 3ª 
Chamada – Modalidade I 

3 e 4 de janeiro de 2023 

Divulgação dos resultados – Modalidade II De acordo com recebimento de dados do INEP 
Convocação para a 1ª Chamada – Modalidade II De acordo com recebimento de dados do INEP 

 

Os demais itens do referido Edital permanecem inalterados.  

 

Pouso Alegre, 18 de novembro de 2022. 

Prof. Dr. José Dias da Silva Neto 
Reitor 
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